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Regulering av fisket etter reke i 2022
Landstyret i Norges Fiskarlag behandlet overnevnte sak i møte 20.-21. oktober 2021 og fattet
følgende vedtak:
«Reker ved Grønland
Norges Fiskarlag viser til at det har vært en negativ utvikling i rekefisket ved Øst-Grønland, og
kvoten har i realiteten ikke blitt utnyttet siden 2010. Samtidig har den norske kvoten blitt gradvis
redusert og er i år på 1.000 tonn.
Fiskarlaget viser videre til at det med virkning fra 2018 er innført en ny adgangsregulering med en
åpen og en lukket gruppe, som legger til rette for at alle fartøy som er tildelt reketråltillatelse nord
for 62°N kan delta i fisket på Grønland. Det legges til grunn at rekekvoten på Grønland vil bli
forbeholdt fartøy i lukket gruppe dersom vi igjen får en situasjon hvor interessen for å delta
overstiger tilgjengelige kvoter.
Ellers mener Norges Fiskarlag at vilkårene for deltakelse i lukket gruppe må videreføres i 2022, og
at deltakelse i åpen gruppe skal ikke være kvalifiserende for fremtidig deltakelse i lukket gruppe.
Reker i Nordsjøen og Skagerak
Det forutsettes at foreløpig rekekvote for 2022 vil bli avklart i høstens forhandlinger mellom Norge
og EU. Ut fra foreløpige signaler er det grunn til å forvente en økt rekekvote i 2022. Det antas
videre at Norge og EU også for 2022 fastsetter en foreløpig totalkvote (TAC), og at en endelig TAC
fastsettes utpå vårparten 2022 på grunnlag bestandstoktet i første kvartal.

Norges Fiskarlag oppfatter at reguleringsmodellen i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak
fungerer godt, og anbefaler at dette opplegget videreføres i 2022.

Fiskarlaget tilrår derfor at fisket fortsatt periodiseres som i dag med tre perioder og med likt
kvantum i hver av periodene.

Fiskarlaget mener imidlertid at det er uheldig at det publiseres et endelig kvoteråd i løpet av
kvoteåret og har derfor foreslått en endring av kvoteåret fra 1. januar - 31. desember til 1. mai –
30. April. Dette bør vurderes i tilknytning til de planlagte forhandlingene med EU og den etablerte
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forvaltningsstrategien for reker, samt metoderevisjon av bestandsvurdering av reke i Nordsjøen og
Skagerrak som ICES skal gjennomføre. Dette er planlagt til februar 2022.
Det tilrås videre at det enkelte fartøy også i 2022 gis en maksimalkvote pr. periode, og at nivået
på denne fastsettes når en kjenner kvoterammen for 2022.
Dersom periodekvoten blir fisket i en av de tre periodene, må fartøy under 20 meter som ikke har
fisket et kvantum tilsvarende den garanterte kvote på 7 tonn, gis anledning til å fortsette fiske
innenfor dette kvantumet i hver periode.
Norges Fiskarlag legger til grunn at nivåene på tillat bifangst av konsumfisk i reketrålfisket
videreføres i 2022, med unntak av torsk, som må vurderes opp i mot nivået på torskekvoten som
fastsettes for 2022.
Fiskarlaget forutsetter en nær dialog med Fiskeridirektoratet utover i 2022, for å vurdere
eventuelle behov for justeringer av reguleringsopplegget.
Norges Fiskarlag går inn for at helligdagsfredningen i fisket videreføres og at dette bør gjelde for
alle fartøy i norsk økonomisk sone.
Reker nord for 62°N og i Barentshavet
Fiskarlaget viser til at det har vært økende deltakelse i rekefisket i Barentshavet blant norske
fartøy de siste årene. Det legges til grunn at innsatsreguleringen i Svalbardsonen heller ikke neste
år vil begrense det norske fisket, og det tilrås at fisket fortsatt reguleres som et fritt fiske. Likeså
bør det åpnes for et fritt fiske på rekekvoten Norge eventuelt bytter til seg i russisk økonomisk
sone
Norges Fiskarlag mener at utfordringene i rekefisket først og fremst knytter seg til
yngelinnblandingskriteriene, rutiner for åpning av stengte felt, sjekkpunktkravene for inngang til
russisk sone, inndelingen av Smutthullet i nye og eksisterende fiskeområder, samt arealbeslag som
følge av snøkrabbefiske. Fiskarlaget er tilfreds med at yngelinnblandingskriteriene håndheves
lempelig.
Norges Fiskarlag mener at det er nødvendig å etablere et likt regelverk for norske og utenlandske
trålere som fisker reker i Smutthullet. Dette gjelder i første rekke reglene knyttet til bruk av
sorteringsrist og oppsamlingspose. I den forbindelse viser vi til vårt brev til fiskerimyndighetene
om bruk av oppsamlingspose i fisket etter reker nord for 62° N. Brevet ble sendt med bakgrunn i
Landsstyrets vedtak i saken den 15.-16. september 2020. Fiskarlaget kan ikke se å ha fått
tilbakemelding på nevnte henvendelse. Vi ber på denne bakgrunn om at fiskerimyndighetene
vurderer vår henvendelse om bruk av oppsamlingspose i fisket etter reker nord for 62 ° N i
forbindelse med reguleringene i 2022.
Vi viser også til vår henvendelse av 30. januar 2020 til Fiskeridirektoratet om regulering av reker
nord for 62 °N, og vårt spørsmål om nattefredning og opprydding i regelverket knyttet til utøvelsen
av rekefisket i nord. Fiskarlaget ber om at dette arbeidet må prioriteres.

Med hilsen
Norges Fiskarlag
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Sverre Johansen
Maria Pettersvik Arvnes

Kopi til:

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.
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