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Innspill Reguleringsmøtet 2. juni 2016 - Regulering av rekefisket sør for 62 grader nord: 

 

 Norges Kystfiskarlag krever at fartøygruppen under 11 meter ikke lukkes for 

rekefisket sør for 62 grader nord. Dersom det mot vår tilrådning lukkes må det være 

vanntette skott mellom gruppene for flytting av kvoter. 

 

 Norges Kystfiskarlag krever det ikke settes et aktivitetskrav for å kunne delta i 

rekefisket. Dersom det mot vår tilrådning stilles et slikt krav skal det være nok å ha 

levert reker, uavhengig av kvantum. 

 

 Norges Kystfiskarlag krever at det fortsatt skal være mulig for blad A og blad B 

fiskere å fiske reker. 

 

Bakgrunn for tilrådningen: 
  

Norges Kystfiskarlag vedtok på vårt landsmøte 12 og 13 mai 2016 at: 

« 4. Norges Kystfiskarlag krever at det skal være romslige kvoter i åpne grupper. Dette for at 

fiskere skal ha mulighet til å utnytte vandrende bestander. Dette sørger videre til at fiskere kan 

utnytte seg av endrede artssammensetninger som følge av endringer i økosystemet. I åpne 

grupper må kvotene være av en slik størrelse at det er mulig å drive et lønnsomt fiske». 

 

Lukking av rekefisket under 11 meter vil føre til at de som er nært ressursene og livnærer seg 

av de felles ressursene taper rettigheter og driftsgrunnlag. Det er videre slik Norges 

Kystfiskarlag ikke grunnlag for å begrunne en slik lukking med kapasitetsreduksjon.  

Lukkinger i andre viktige fiskerier har ført til en kapasitetsøkning som hverken næringen, 

forvaltningen eller naturen er tjent med. Før man vurderer å lukke rekefisket må forvaltningen 

og forskningen evaluere de lukkinger som har vært gjort tidligere. En slik evaluering må sees 

i en større sammenheng som ser på de biologiske, økonomiske og samfunnsmessigse 

konsekvensene. 

 

Et aktivitetskrav for deltakeradgang rammer ulikt og diskriminerende basert på blant annet 

tilgjengelighet av reke i de ulike deler av fiskerisamfunn sør for 62 grader. For øvrig har ikke 

den mindre flåten behov for kvantum som er signalisert av medlemmer i andre 

næringsorganisasjoner (3 tonn). Ettersom det har vært lite reker på Vestlandet vil det ramme 

disse fiskerne hardere enn hvor tilgjengelighet har vært god. Norges Kystfiskarlag støtter ikke 

en slik diskriminering av yrkesaktive fiskere og deres mulighet til å delta i fisket etter våre 

felles ressurser langs kysten. 
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Norges Kystfiskarlag mener det heller må fokuseres på kvalitet som dagens småskalafiske 

etter reke sør for 62 grader med eksempelvis kaisalg bidrar til. En lukking av fisket vil trolig 

føre til sentralisering av fiskerettigheter på færre fartøy som i mindre grad leverer ferskt og 

lokalt råstoff. Dette er ikke i tråd med økt verdiskapning i fiskeriene og en grønn utvikling av 

næringen slik Norges Kystfiskarlag ser det. 

 

Regulering hvor kun blad B fiskere kan flere etablere seg i rekefiske sør for 62 grader vil 

gjøre slik at blad A fiskere faller utenfor. Norges Kystfiskarlag mener blad A fiskere som pr. i 

dag er inne i rekefiske må få fortsette. Det må derimot være slik at dagen de avvikler fisket 

skal fartøyet med rettigheter overdras til blad B fiskere.  

 

Dagens skott for flytting av kvoter mellom lengdegruppene er uthulet. Norges Kystfiskarlag 

kan ikke akseptere en videre utvikling hvor fartøykvoter forlater de faktiske lengdegrupper de 

tilhører. Dette vil fjerne en differensiert kystflåte som er viktig for å møte framtidens 

endringer i naturen og bestander. Dette være seg for fisket etter reker og alle andre fiskeslag 

som tilhører det norske fellesskap jf. Havressursloven. 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES KYSTFISKARLAG 

 

Bjørnar S Kolflaath 

 


