
 

Referat - regulering av reker nord for 62°N i 2023  

1. Innledning 

Reguleringen av fisket etter reker nord for 62°N i 2023 ble drøftet som sak 13c i 

reguleringsmøtet den 10. november 2022. 

 

Det er ikke gitt en egen reguleringsforskrift for fisket etter reker nord for 62°N. 

Bestemmelser om gjennomføring av fisket finnes i egne forskrifter om blant annet 

nattestengning, tråldybder og fiskeforbud i enkelte fjorder i det kystnære fisket. I tillegg 

følger visse begrensninger av reglene i høstingsforskriften og andre generelle regler. 

 

Fiskeridirektøren foreslo at nåværende regulering videreføres. 

 

 

2. Regulering av fisket etter reker i Porsangerfjorden 

Sametinget, Bivdu og Fjordfiskenemnda stilte seg kritiske til at prøvefisket i 

Porsangerfjorden skal fortsette i 2023. Det ble i denne sammenheng særlig vist til fisket 

med teiner, og at de som fisker med teiner blir taperne i konkurransen med trål om det 

fiskes i det samme området med begge redskapstyper. 

 

Havforskningsinstituttet viste til at teinefisket i Porsangerfjorden foregår i de indre delene 

av fjorden der det er grunnere vann. Lenger ute i fjorden, over terskelen, kan ikke teiner 

anvendes grunnet dybde og strøm. Prøvefisket med trål foregår i disse ytre områdene, 

noe som gjør at redskapskonflikter unngås. Det ble uttalt at det var ønskelig å videreføre 

prøvefisket i 2023, men da med en tettere oppfølgning av kravene som er satt for å sikre 

rapportering fra deltakerne i prosjektet. 

 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget om at prøvefisket etter reker i Porsangerfjorden 

fortsetter i 2023. 
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3. Tekniske reguleringer 

Som oppfølgning av prosjektet «Optimalisering av fisket med reketrål», og i dialog med 

næringen, vil Fiskeridirektoratet i 2023 utarbeide et forslag om endringer i de tekniske 

reguleringene i fisket etter reker nord for 62°N med formål om å forbedre seleksjonen 

gjennom økt utsortering av undermåls reker og fiskeyngel. Forslaget vil bli sendt på 

egen skriftlig høring. 
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