
Referat - forslag til regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og 
Skagerrak i 2023 

1. Innledning 
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2023 
ble behandlet som sak 13 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 
De bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU ble ikke avsluttet før nyttår, men vil 
sannsynligvis gjenopptas kort tid etter nyttår. 

Foreløpig totalkvote for reker i Skagerrak og Nordsjøen fastsettes derfor på grunnlag av ICES 
foreløpige råd. Det forutsettes også at det tradisjonelle kvotebyttet videreføres i 2023, som 
innebærer at 200 tonn av den norske kvoten i Nordsjøen overføres til EU og at 123 tonn 
(tradisjonelt nivå) overføres til EU som en del av «Sverigeavtalen». 

I henhold til det foreløpige rådet fra ICES av mars 2022 anbefales en foreløpig TAC for årets 
seks første måneder på 5 882 tonni ICES statistikkområde 4 (Nordsjøen) og 3.a (Skagerrak). 
ICES vil gi et oppdatert råd for reker i Nordsjøen og Skagerrak innen april 2023. Norge og 
EU vil konsultere om endelig TAC for 2023 så snart det oppdaterte rådet fra ICES foreligger. 

Norge har full eierandel av reker i Nordsjøen. Basert på en foreløpig TAC på 5 882 tonn 
innebærer dette en norsk kvote på 1 765 tonn i Nordsjøen. Vi forutsetter at 200 tonn av 
nordsjøkomponenten blir byttet til EU, mens 123 tonn reker av nordsjøkomponenten vil bli 
overført til Sverige i henhold til «Sverigeavtalen». 

TAC for reker i område 3.a. (Skagerrak) blir 4 117 tonn. I henhold til tradisjonell fordeling 
blir foreløpig kvote for norske fartøy i Skagerrak 1 919 tonn i 2023. 
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Foreløpig kvote for norske fartøy er dermed 1 442 tonn i Nordsjøen og 1 919 tonn i 
Skagerrak, totalt 3 361 tonn. 

Det legges til grunn at vilkårene for kvotefleksibilitet ikke er oppfylt. Det overføres derfor 
ikke kvantum mellom 2022 og 2023, 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 2023. 

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 
periodene. 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 2 241 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 2023. 

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. 

Fartøyene har tidligere år kunne forskuttere maksimalkvoten i en påfølgende periode med 
inntil 15 % av neste periodes maksimalkvote. Fiskeridirektoratet holder på å utvikle det nye 
kvoteregisteret, noe som gjør at det er behov for justeringer av eksisterende regelverk for å 
forenkle programmeringsarbeidet. I den forbindelse foreslo Fiskeridirektoratet at man endrer 
på tidligere praksis slik at fartøy kan, med unntak av siste periode, overfiske maksimalkvoten 
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inneværende periode med inntil 15 % istedenfor neste periodes maksimalkvote. Fartøy som 
benytter denne adgangen vil bli belastet et tilsvarende kvantum påfølgende periode. 

Det var ingen innvendinger fra høringsinstansene til forslagene som er gjennomgått ovenfor. 
Fiskeridirektoratet opprettholder forslagene. Sett hen til at Norge og EU jobber med å innføre 
et nytt kvoteår fra 1. juli – 30. juni, vil det i forskriften som vedtas fra årets start i 2023 kun 
være tillatt å overfiske første periodekvote med inntil 15 %, ettersom 2 periode vil være den 
siste før en ny forskrift vedtas for reguleringsåret 2023/2024. 

Sett hen til disponibel kvote fra årets start, samt innspill fra Norges Fiskarlag 19. desember, 
fastsettes maksimalkvotene til 20 tonn fra årets start. 

Fiskarlaget har i henvendelsen 19. desember, foreslått 22 tonn. Direktoratet mener dette er for 
ekspansivt og foreslår 20 tonn fra årets start, og at denne kan økes dersom fisketakten tilsier 
det. 

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. 

Det var ingen kommentarer til forslaget. Forslaget opprettholdes. 

2.6. Helligdagsfred 
Fiskeridirektoratet foreslo å videreføre 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. 

Høringsinstansene støttet forslaget. Forslaget opprettholdes. 

Kystfiskarlagetmente at det også burde innføres et trålforbud om natten på strekningen sør for 
62 – svenskegrensen. 

Norges Fiskarlagstøttet ikke dette forslaget. 

Fiskeridirektoratet vil ikke følge opp dette forslaget på nåværende tidspunkt. 

3. Endring av kvoteåret 

Norge og EU ble 20. mai 2022 enige om å revidere nåværende forvaltningsstrategi for reker. 
Partene har sendt en forespørsel til ICES om å vurdere innholdet i strategien. ICES har blant 
annet blitt bedt om å vurdere en 12 måneders TAC som vil resultere i at det kun utarbeides ett 
kvoteråd per år. ICES er blitt bedt om å vurdere følgende alternativer for TAC-år: 

1. april – 31. mars 

1. mai – 30. april 

1. juli – 30. juni 
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ICES har i skrivende stund ikke besvart forespørselen fra Norge og EU, men Norge og EU er 
enige om at ICES bør ta utgangspunkt i at kvoteåret skal løpe fra 1. juli – 30. juni. 

Det legges til grunn at endringer i reguleringsopplegget i løpet av 2023 som følge av det som 
er nevnt ovenfor, vil bli gjennomført i samråd med relevante aktører. 

4. Tekniske reguleringer 

I saksfremlegget for reguleringsmøtet ble status for tekniske reguleringer i rekefisket i 
Nordsjøen og Skagerrak gjennomgått. 

Som oppfølging av prosjektet «Optimalisering av fisket med reketrål» og dialogen 
direktoratet har hatt med næringen i januar og mai 2022, vil Fiskeridirektoratet utarbeide et 
forslag om endringer i de tekniske reguleringene i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak 
med formål om å forbedre seleksjonen gjennom økt utsortering av undermåls reker og 
fiskeyngel. Forslaget vil bli sendt på egen skriftlig høring. 

Det var ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. 

På grunnlag av rådet fra HI 18. februar om bruk av krepsespalte, og innspillene som er 
kommet fra næringen i etterkant av reguleringsmøtet høsten 2021, vil Fiskeridirektoratet på 
ny vurdere om krepsespalte skal være tillatt i fisket etter reker innenfor fire nautiske mil fra 
grunnlinjen i Nordsjøen og Skagerrak. Et eventuelt forslag om endring vil bli sendt på egen 
skriftlig høring. 

Det var ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. 

På bakgrunn av Utviklingsseksjonens rapport 1. juni 2022, vil Fiskeridirektoratet vurdere om 
det fremdeles er et behov for en unntakshjemmel fra påbudet om bruk av sorteringsrist som 
følge av innblanding av maneter, tang, tare o.l. 

Norges Fiskarlagmente at det var et behov for å videreføre unntakshjemmelen, og samtidig 
utvide unntaksperioden (4 uker gjelder i dag). Etter fiskarlagets oppfatning vil større 
fleksibilitet være til fordel for både forvaltning og de (få) næringsaktørene dette gjelder. 

Fiskeridirektoratet vil vurdere regelen mht. videreføring/innstramming/liberalisering ila. 
2023. 

Kopi til: 
Alejandro Chambi Maldonado 
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