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Forslag til forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og 

Skagerrak i 2020  

1. Innledning  

Forslag til regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2020 ble behandlet som 

sak 19 B) under reguleringsmøtet som ble avholdt 6. – 7. november 2019. I det følgende 

redegjør vi for Fiskeridirektørens forslag til regulering, samt at vi gir et kort referat av 

kommentarene som fremkom i møtet. I tillegg viser vi til skriftlige innspill som tilgjengelig 

på www.fiskeridir.no.    

2. Reguleringsmøtets behandling og Fiskeridirektoratets tilrådning 

 

2.1.Norsk totalkvote 

De bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU for 2020 er ikke avsluttet.  

Det forutsettes derfor at Norge og EU blir enige om en foreløpig TAC for årets seks første 

måneder på 6 329 tonn i ICES statistikkområde 4 (Nordsjøen) og 3.a (Skagerrak). ICES vil gi 

et revidert råd for reker i Nordsjøen og Skagerrak innen april 2020. Norge og EU vil 

konsultere om endelig TAC for 2020 så snart det reviderte rådet fra ICES foreligger. 

Norge har full eierandel av reker i Nordsjøen. Basert på en forutsatt foreløpig TAC på 6 329 

tonn innebærer dette en norsk kvote på 1 898 tonn i Nordsjøen. Det antas at 200 tonn blir 

byttet til EU som i 2019, jf. «Nordsjøavtalen» tabell 2, mens 123 tonn reker i Nordsjøen blir 

overført til Sverige i henhold til tradisjonell overføring i «Sverigeavtalen».   

TAC for reker i område 3.a. (Skagerrak) forutsettes å bli fastsatt til 4 430 tonn. I henhold til 

tradisjonell fordeling blir antatt foreløpig kvote for norske fartøy 2 065 tonn i 2020.   

Forutsatt disponibel kvote for norske fartøy er dermed 1 575 tonn i Nordsjøen og 2 065 tonn i 

Skagerrak, totalt 3 640 tonn. Vilkårene for kvotefleksibilitet er ikke oppfylt og det forutsettes 

derfor at det ikke overføres kvantum mellom 2019 og 2020, jf. gjeldende forvaltningsplan 

mellom Norge og EU.    
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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 saksfremlegget for reguleringsmøtet 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 2020.  

Fiskeridirektøren foreslo på reguleringsmøtet 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. 

Det var ingen kommentarer til dette. Forslaget ble opprettholdt.    

Siden antatt kvote 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 2 427 tonn. 

2.4.Maksimalkvoter 

I saksfremlegget for reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektøren at direktoratet vil avvente 

kvotefastsettelse for 2020 inntil det er avklart hvilken kvote Norge vil disponere i 2020 og 

antall deltakende fartøy.  

Det ble poengtert i saksfremlegget for reguleringsmøtet 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.  

Det forutsettes at totalkvoten som Norge vil disponere ved starten av 2020 er 3 640 tonn. 

Ettersom dette er en foreløpig kvote som baserer seg på de seks første månedene i 2020 er det 

ikke relevant å foreta en direkte sammenligning med kvoten som ble fastsatt ved 

reguleringsårets start i 2019. Dersom vi antar at kvoten for andre halvår blir lik som den for 

første, altså 6 329 tonn, innebærer dette en kvoteøkning på 6 495 tonn sammenlignet med 

2019 (totalkvote 6 163 tonn). 

Sett hen til de momentene som ble drøftet i saksfremlegget for reguleringsmøtet, det forhold 

at nivået på totalkvoten som forutsettes avtalt mellom Norge og EU ligger over 2019-nivået; 
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samt erfaringer fra årets fiske finner direktoratet at maksimalkvoten kan settes til 20 tonn ved 

årets start i 2020.  

På grunn av adgangen til å forskuttere neste periodes maksimalkvote (se under), er det 

nødvendig å fastsette en maksimalkvote fra årets start for alle periodene. For periode to og tre 

fastsettes disse basert på en antagelse om at kvoten for andre halvår blir satt lik kvoten for 

første halvår. 

Fiskeridirektoratet vil på denne bakgrunn fastsette en maksimalkvote på 20 tonn i hver av de 

tre periodene ved årets start i 2020.  

På reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektøren at det ble fastsatt egne maksimalkvoter for hver 

av de tre periode, slik det har blitt gjort tidligere år. Videre at fartøy i 2020 kan forskuttere 

maksimalkvoten i en påfølgende periode i 2020 med inntil 15 %.  

Det var ingen kommentarer til dette. Forslaget ble opprettholdt.   

2.5.Garantert kvote per fartøy 

Fiskeridirektøren foreslo på reguleringsmøtet 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 2020 blir på et nivå tilsvarende som i 2019 vil Fiskeridirektoratet 

i samråd med næringen bli enig om en lavere garantert kvote enn 7 tonn.  

Det var ingen kommentarer til dette. Forslaget ble opprettholdt.  

 

3. Forslag til forskrift 

 

Idet en viser til det som er fremkommet ovenfor, samt saksdokumentene som er fremlagt for 

reguleringsmøtet foreslår Fiskeridirektoratet følgende forskrift:  

 

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2020 

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den XX. desember 2019 med hjemmel i lov 6. 

juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 

13, 14, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst 

(deltakerloven) § 21. 

 

§ 1 Generelt forbud  

 

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder:  

 

1. I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N 

avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr. 

 

2. I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til 

Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 

nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene. 

 

§ 2 Totalkvoter  
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Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:  

 

1.   1 575 tonn reker i Nordsjøen 

 

2.   2 065 tonn reker i Skagerrak 

 

§ 3 Periodisering  

 

Den samlede kvoten på 3 640 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak 

periodiseres som følger:  

 

Periode:    Periodekvote: 

1. januar – 30. april     2 427 tonn  

1. mai – 31. august    1 213 tonn 

1. september – 31. desember                     0 tonn 

 

§ 4 Maksimalkvoter 

 

Fartøy med adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i 

følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak:  

 

Periode:    Maksimalkvote: 

1. januar – 30. april     20 tonn  

1. mai – 31. august    20 tonn 

1. september – 31. desember   20 tonn 

 

Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 

tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.  

 

Fartøy kan, med unntak av siste periode, forskuttere maksimalkvoten i den påfølgende 

perioden med inntil 15 %. 

 

§ 5 Kvoteutnyttelse  

 

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. 

Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av 

samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og 

lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.  

 

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det 

ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med 

fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede 

fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor 

kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av 

utskiftningsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder 

tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det gjøres fradrag både etter første og 

annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra. 
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Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med 

det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy 

innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og 

landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal 

delta i åpen gruppe. 

 

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et 

annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i 

henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse 

kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag 

i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag 

både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra. 

 

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av 

reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas 

høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en 

fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, 

og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som 

oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av 

kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av 

fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse. 

 

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje 

ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de 

to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som 

oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de to siste årene. 

 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet punktum og tredje 

ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har 

vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er 

oppfylt.  

 

§ 6 Forbud mot å fiske på søn- og helligdager 

Det er forbudt 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. 

 

§ 7 Overtredelsesgebyr 

 

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av 

forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. 

desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på 

havressurslova. 

 

§ 8 Straff  

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, 

straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65, eller deltakerloven § 31. På samme 

måte straffes forsøk og medvirkning.  
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§ 10 Ikrafttredelse  

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ottemo 

seksjonssjef 

 

Andreas Haugstvedt 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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