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Reguleringsmøtet sak 19/2019 -Sametingets innspill til regulering 
av reker nord for 62°N 
 
 
Sametinget arbeider for å sikre kyst- og fjordbefolkningens historiske rettigheter til fiske og bevaring av 
det materielle grunnlaget for det samiske folk, gjennom å tilrettelegge og styrke næringsgrunnlaget for 
fiskerne og mottaksanleggene i samisk fiskerirettighetsområdet (SFR- området). Området har tidligere 
blitt betegnet som STN-området.  
 
Teinefiske etter reker er et åpent fiskeri som ikke har noen områdebegrensninger. Gjennom forsøksfiske 
i Tana- og Porsangerfjorden har en gjennom utvikling av nye teiner, oppnådd et tilfredsstillende 
fangstresultat per teine. Når det gjelder det økonomiske utbytte av teinefiske, har resultatet vært svakt. 
Etter de opplysningene Sametinget har fått, skyldes dette de gjeldende fangstbegrensning på 50 teiner per 
fartøy. I dagens fiskeri utgjør 50 teier, ca. 5 lenker à 10 teiner. Hver lenke har en lengde på ca 220 meter. 
I de to store fjordsystemene det her er snakk, båndlegger teinefiske et ubetydelig areal i forhold til fiske 
med andre redskaper. Teinene som brukes i fangst av reker er små i forhold til krabbe- og torsketiner, og 
derfor ønsker fiskerne at de kan bruke et større antall teiner i fangst av reker.  
 
For å oppnå et bedret økonomisk og driftsmessig resultat i teinefiske etter reker i Tana- og 
Porsangerfjorden, foreslår Sametinget: 
 

- I teinefiske etter reker i Tana- og Porsangerfjorden kan hvert merkeregistrert fartøy ikke 
fiske med mer enn 200 teiner.  
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