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Regulering av fiske etter reke i 2023  

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet overnevnte sak i møte 25.-26. oktober 2022, og fattet 
følgende vedtak.  
 
 
«Norges Fiskarlag mener at reguleringsopplegget for reke stort sett fungerer godt, og vi tilrår at 
reguleringen for 2022 videreføres i 2023, men vi har noen punkter vi ønsker å løfte frem.  
 
Reker ved Grønland 
Situasjonen i rekefisket på Grønland viser tendenser til økende bestand, og det er forventet en økt 
deltakelse neste år. Det legges til grunn at rekekvoten på Grønland vil bli forbeholdt fartøy i lukket 
gruppe dersom vi igjen får en situasjon hvor interessen for å delta overstiger tilgjengelige kvoter.  
 
Reker nord for 62°N og i Barentshavet 
Fiskarlaget viser til at det har vært økende deltakelse i rekefisket i Barentshavet blant norske 
fartøy de siste årene. Det legges til grunn at innsatsreguleringen i Svalbardsonen heller ikke neste 
år vil begrense det norske fisket, og det tilrås at fisket fortsatt reguleres som et fritt fiske. Likeså 
bør det åpnes for et fritt fiske på rekekvoten Norge bytter til seg i russisk økonomisk sone 
 
Norges Fiskarlag mener at det er nødvendig å etablere et likt regelverk for norske og utenlandske 
trålere som fisker reker i Smutthullet. Dette gjelder i første rekke reglene knyttet til bruk av 
sorteringsrist og oppsamlingspose. I den forbindelse viser vi til vårt brev til fiskerimyndighetene 
om bruk av oppsamlingspose i fisket etter reker nord for 62° N. Brevet ble sendt med bakgrunn i 
Landsstyrets vedtak i saken den 15.-16. september 2020. Fiskarlaget kan ikke se å ha fått 
tilbakemelding på nevnte henvendelse. Vi ber på denne bakgrunn om at fiskerimyndighetene 
vurderer vår henvendelse om bruk av oppsamlingspose i fisket etter reker nord for 62 ° N i 
forbindelse med reguleringene i 2023. 
 
Reker i Nordsjøen og Skagerak 
Ut fra foreløpige signaler er det grunn til å forvente en økt rekekvote i 2023. Det antas videre at 
Norge og EU også for 2023 fastsetter en foreløpig totalkvote (TAC), og at en endelig TAC fastsettes 
utpå vårparten 2023 på grunnlag bestandstoktet i første kvartal. Fiskarlaget mener imidlertid at 
det er uheldig at det publiseres et endelig kvoteråd i løpet av kvoteåret og har derfor foreslått en 
endring av kvoteåret fra 1. januar - 31. desember til 1. mai – 30. April.  
 
Norges Fiskarlag oppfatter at reguleringsmodellen i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak 
fungerer godt, og anbefaler at dette opplegget videreføres i 2023 med unntak av forslaget som 
fremmes nedenfor. 
 
 
 

http://www.fiskarlaget.no/
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Norges Fiskarlag viser til at reguleringen av rekefisket i sør omfatter fartøyer fra både lukket 
gruppe og åpen gruppe (fartøy under 11 meter lengste lengde), og de reguleres innenfor samme 
gruppekvote og samme maksimalkvote. Fartøy i lukket gruppe (fartøy på 11 meter og større) er 
omfattet av strukturkvoteordningen. Spørsmålet om behovet for en to-deling av gruppekvoten har 
vært gjenstand for behandling i organisasjonen siden myndighetene konkluderte med å videreføre 
prinsippet om at fartøy under 11 meter største lengde skulle videreføres som en åpen gruppe. Med 
bakgrunn i forannevnte finner derfor Fiskarlaget det rimelig at det fra og med 2023 etableres en 
to-deling av gruppekvoten med to reguleringsgrupper.  
 
Dette betyr at den norske rekekvoten sør for 62˚N fordeles i to reguleringsgrupper (gruppekvoter) 
etter følgende fordeling: 
 
-77 % til fartøy på 11 meter og større (lukket gruppe) 
-23 % til fartøy under 11 meter (åpen gruppe) 
 
Det tilrås videre at det enkelte fartøy også i 2023 gis en maksimalkvote pr. periode, og at nivået 
på denne fastsettes når en kjenner kvoterammen.    
 
Norges Fiskarlag legger til grunn at nivåene på tillatt bifangst av konsumfisk i reketrålfisket 
videreføres, med unntak av torsk, som må vurderes opp imot nivået på torskekvoten som 
fastsettes for 2023.  
 
Norges Fiskarlag går inn for at helligdagsfredningen i fisket videreføres og at dette bør gjelde for 
alle fartøy i norsk økonomisk sone.» 
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Kopi til: Landsstyret, Medlemslag, Havforskningsinstituttet 

  

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 
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