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Referat fra reguleringsmøtet - regulering av fisket etter reker i
Nordsjøen og Skagerrak i 2022
1. Innledning
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2022
ble behandlet som sak 12 B) i reguleringsmøtet som ble avholdt 9.-10. november.
Det vises til direktoratets nettsider for fullstendig oversikt over innspillene til denne saken.
2. Fiskeridirektoratets tilrådning
2.1.Norsk totalkvote
Bilaterale avtaler mellom Norge og EU ble inngått 10. desember. Foreløpig kvote for reker i
Skagerrak og Nordsjøen fremgår av «Skagerrakavtalen». I «nordsjøavtalen» fremgår bytte av
rekekvote til EU i Nordsjøen. I «Sverigeavtalen» fremgår det hvilket kvantum reker som
Norge overfører til Sverige i Nordsjøen.
Som forutsatt i saksfremlegget for reguleringsmøtet ble Norge og EU enige om en foreløpig
TAC for årets seks første måneder på 5 554 tonn i ICES statistikkområde 4 (Nordsjøen) og
3.a (Skagerrak), som er i henhold til det foreløpige rådet fra ICES av mars 2021. ICES vil gi
et revidert råd for reker i Nordsjøen og Skagerrak innen april 2022. Norge og EU vil
konsultere om endelig TAC for 2022 så snart det reviderte rådet fra ICES foreligger.
Norge har full eierandel av reker i Nordsjøen. Basert på en forutsatt foreløpig TAC på 5 554
tonn innebærer dette en norsk kvote på 1 666 tonn i Nordsjøen. Norge og EU har i
«nordsjøavtalen» avtalt at 200 tonn av nordsjøkomponenten blir byttet til EU, mens 123 tonn
reker av nordsjøkomponenten blir overført til Sverige i henhold til «Sverigeavtalen».
Avtalt TAC for reker i område 3.a. (Skagerrak) ble 3 888 tonn. I henhold til tradisjonell
fordeling blir foreløpig kvote for norske fartøy 1 812 tonn i 2022.

Foreløpig kvote for norske fartøy er dermed 1 343 tonn i Nordsjøen og 1 812 tonn i
Skagerrak, totalt 3 155 tonn.
Vilkårene for kvotefleksibilitet er ikke oppfylt og det overføres derfor ikke kvantum mellom
2021 og 2022, jf. gjeldende forvaltningsplan mellom Norge og EU.
2.2.Prinsipper for regulering
Hovedmålet med reguleringene i rekefisket er å legge til rette for at den norske kvoten fiskes
opp samtidig som en unngår at fisket blir stoppet i løpet av året. Dette vil bidra til stabilitet i
markedet med jevn tilgang på råvarer, noe som igjen bidrar til at fiskerne får en sikrere
avsetning for sin fangst og en best mulig prissituasjon.
Som nevnt ovenfor er den norske kvoten fordelt mellom Nordsjøen og Skagerrak. Rekene i de
to områdene tilhører samme bestand og det er ingen biologisk begrunnelse for å regulere
fisket separat i hvert område. Det er stor trålaktivitet i grenseområdet mellom Skagerrak og
Nordsjøen, noe som er praktisk utfordrende når det foreligger særskilt regulering av fisket i
hvert av områdene. Selv om det fastsettes kvoter særskilt for de to områdene, har fisket siden
1998 vært regulert med felles periode- og maksimalkvoter.
2.3.Periodekvoter
I reguleringsforslaget ble det illustrert at det de siste årene har blitt fisket mer reker i første
periode enn i andre og tredje periode. Markedshensyn taler likevel for at periodiseringen av
totalkvoten bør være lik i de tre periodene. Dersom totalkvoten blir tilstrekkelig høy er det
sannsynlig at enkelte periodekvoter ikke blir oppfisket. Fiskeridirektoratet vil i samråd med
næringen vurdere justeringer dersom en slik situasjon oppstår i 2022.
I reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektoratet å periodisere totalkvoten av reker i Nordsjøen
og Skagerrak i tre perioder på fire måneder hver. Totalkvoten ble foreslått likt fordelt på de tre
perioden. Videre ble det foreslått å fordele en kvote for første halvår proporsjonalt på de to
første periodene.
Det var ingen kommentarer til forslaget. Forslaget opprettholdes.
Ettersom den foreløpige rekekvoten bare gjelder for første halvår fordeles denne
forholdsmessig på de to første periodene; altså med 2/3 i første og 1/3 i andre periode. Dette
betyr at første periodekvote blir på 2 103 tonn.
2.4.Maksimalkvoter
I saksfremlegget for reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektoratet å avvente fastsettelse av
maksimalkvoter inntil det er avklart hvilken totalkvote Norge vil disponere i 2022.
Det ble poengtert i reguleringsforslaget at en høy totalkvote krever en høyere overregulering
enn en lav kvote. Årsaken er at ikke alle fartøy responderer fullt ut på en økning i
maksimalkvotene ut over et visst nivå.
Fiskeridirektoratet foreslo også at det ble fastsatt egne maksimalkvoter for hver av de tre
periodene, slik det har blitt gjort tidligere år. På grunn av adgangen til å forskuttere neste
periodes maksimalkvote (se under), er det nødvendig å fastsette en maksimalkvote for alle
periodene fra årets start. For periode to og tre fastsettes disse basert på en antagelse om at
kvoten for andre halvår blir satt lik kvoten for første halvår.
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Videre foreslo direktoratet at fartøy i 2022 kan forskuttere maksimalkvoten i en påfølgende
periode i 2022 med inntil 15 %.
Det var ingen kommentarer til forslagene som er gjennomgått ovenfor. Fiskeridirektoratet
opprettholder forslagene.
På bakgrunn av den avtalte kvoten mellom Norge og EU og innspill fra Norges Fiskarlag 20.
desember fastsettes maksimalkvotene til 18 tonn fra årets start.
2.5.Garantert kvote per fartøy
Fiskeridirektoratet foreslo i reguleringsforslaget at fartøy under 20 meter største lengde kan
fortsette kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene.
Dersom norsk kvote for hele 2022 blir på et nivå tilsvarende som i 2019 vil Fiskeridirektoratet
i samråd med næringen fastsette en lavere garantert kvote enn 7 tonn.
Det var ingen kommentarer til forslaget. Forslaget opprettholdes.
2.6.Helligdagsfred
Fiskeridirektoratet foreslo å avvikle forbudet for norske fartøy å tråle etter reker sør for 62° N
fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00 og på helligdager unntatt 2.
påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag. Direktoratet la særlig vekt på at det fra
forvaltningens side ikke synes å være behov for en slik regel.
Norges Fiskarlag var uenige i dette forslaget og anførte at helligdagsfredningen bør
videreføres og at dette bør gjelde for alle fartøy som fisker reker i norsk økonomisk sone. I
brev 19. november har fiskarlaget utdypet sitt syn og påpeker blant annet: «Siden den
generelle helligdagsfredningen i fiskeriene ble opphevet midt på 90-tallet har man ut fra et
sterkt ønske fra rekefiskerne i sør valgt å beholde bestemmelsen om helligdagsfredning i
rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen. Fiskarlaget viser også til at arbeidsgruppen som
behandlet forenkling av utøvelsesforskriften, som fortsatt ikke er sluttbehandlet i Nærings- og
fiskeridepartementet, anbefalte videreføring av denne bestemmelsen. Fiskarlaget oppfatter at
bestemmelsen etterleves av fiskerne, og at bestemmelsens intensjon om å gi fartøy og fiskefelt
en felles hviledag fortsatt er ønsket av flertallet av fartøyene i fiskeriet.»
Fiskeridirektoratet opprettholder ikke forslaget om å avvikle helligdagsfreden i fisket etter
reker i Nordsjøen og Skagerrak. Helligdagsfredningen videreføres før norske fartøy i 2022,
tilsvarende som i 2021.

2.7.Krepsespalte
På bakgrunn av råd fra Havforskningsinstituttet 18. februar 2021 bemerket Fiskeridirektoratet
i saksfremlegget for reguleringsmøtet at tillatt bruk av krepseåpning i rekefisket innenfor 4
nautiske mil fra grunnlinjen i Nordsjøen og Skagerrak medfører økt uttak av fisk under
minstemål, også av sårbare bestander som kysttorsk og pigghå. Det ble også vist til at økt
uttak av fisk under minstemål og sårbare og strengt regulerte bestander medfører risiko for økt
utkast og dermed et økt uregistrert uttak. Dette kommer i konflikt med målsettingen om å
bygge opp bestandene og forbedre forvaltningen i området.
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På denne bakgrunn foreslo Fiskeridirektøren at sorteringsristforskriften § 6 endres med
virkning fra og med 1. januar 2022 slik at bruk av krepsespalte i sorteringsristen ikke tillates i
fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen
Norges Fiskarlag var uenige i forslaget, og har utdypet sitt syn i brev 19. november. Norges
Fiskarlag mener at Havforskningsinstituttets konklusjoner fra 2021 bygger på feil
forutsetninger, og ut fra dette anmoder Fiskarlaget om at denne saken må drøftes videre
mellom næring, forskning og forvaltning før det tas en avgjørelse.
Fiskeridirektoratet indikerte på reguleringsmøtet at dialog kunne være hensiktsmessig. På
denne bakgrunn vil direktoratet ha samtaler med næringen om denne saken før endelig
avgjørelse fattes.

Kopi til:
Alejandro Chambi Maldonado
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