Vår ref.: Landsstyremøte 29. og 30. oktober 2020
Deres ref.: 19/2020

Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Regulering av fisket etter reker
Norges Kystiskarlag har i landsstyremøte 28. og 29. oktober gjort følgende vedtak vedrørende
regulering av rekefisket i 2021:

b) Nordsjøen og Skagerrak
• Det er svært viktig at rekefisket fremdeles holdes åpent og at det ikke innføres
gruppekvoter.
• Vi foreslår at det innføres tiltak for å dempe fiskepresset på de kystnære
rekebestandene;
1. Forbud mot dobbeltrål innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen. Dette vil
ikke bare dempe fiskepresset, men også redusere slitasjen på havbunnen
betydelig.
2. Trålforbud om natten mellom 20.00 og 05.00 innenfor 4 nautiske mil av
grunnlinjen mellom Risør og 62 grader, tilsvarende det forbudet man i
dag har mellom Risør og Svenskegrensen.
3. Forbud for reketrålere over 20 meter innenfor grunnlinjen.
• For å øke inntekstgrunnlaget for reketrålerne bør det vurderes å åpne for krepsetråling
innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen også i Nordsjøen.
• Norges Kystfiskarlag er positive til bruk av skillerist innenfor 4 nautiske mil av
grunnlinjen, forutsatt at det godkjennes løsninger som gjør det mulig å utnytte
bifangsten av sjøkreps. Sjøkreps utgjør et viktig økonomisk supplement i rekefisket.
Ved innføring av krav om bruk av sollebrett i sollemaskiner for utsortering av reker, er
det avgjørende at nye krav ivaretar hensynet til kvalitet.
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c) Nord for 62° N
• Når det gjelder spørsmålet om delvis åpning av Porsangerfjorden for reketrål, mener
Norges Kystfiskarlag dette må veies særskilt opp mot kysttorskvernet og faren for
innblanding av torsk.
• Dersom det åpnes for et prøvefiske i Porsangerfjorden må det være under forutsetning
av at HI finner det forsvarlig og at det blir krav om inspektør om bord. Bifangst må
ikke overstige 5 fiskeyngel og 10 individer av lodde pr 10 kilo reker.
• For å øke fisket etter reker i Barentshavet foreslår Norges Kystfiskarlag at dette
fisket reguleres som et åpent fiskeri for fartøy under 28 meter, jf. høring fra 2018 om
alternative tiltak for å øke fisket etter reker med trål i Barentshavet.
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