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17l59l8-3 Høyring - moglege tiltak for å auke rekefisket i Barentshavet

Norges Fiskarlag viser til overnevnte høring, sendt fra Nærings- og fiskeridepartementet 22. januar

20t8.

Vi vil innledningsvis påpeke at vi er positive til at departementet forsøker äfapä plass ordninger som

kan bidra til å øke utnyttelsen av rekeressursene i Barentshavet. Vi mener allikevel at enkelte av
forslagene som departementet har utformet er svært problematiske i forhold til forutsigbarheten og

tilliten til det etablerte konsesjons- og kvotesystemet.

Norges Fiskarlag vil påpeke at det ikke er mangel på reketråltillatelser som er årsak til et lavt uttak av

rekeressursene i Barentshavet. Det er lønnsomheten i fisket som er dårlig. Vi vil også advare mote en

overdreven tro på at markedet vil klare å absorbere en kraftig økning av tilgangen på reker fra
Barentshavet.

Det ligger an til en betydelig økt aktivitet i rekefisket i Barentshavet i 2018. Dette har sammenheng
med lavere torske- og hysekvoter, men skyldes i hovedsak en kraftig økning i førstehåndsprisene på

reker. Den økte innsatsen tra rekefiskerne utfordrer likviditeten til kjøperne, og Råfiskarlaget har
innførten unntaksordning for kjøperne for å lette likviditeten for fortsatt rekekjøp.

Ut fra en helhetsvurdering går Norges Fiskarlag i mot de foreslåtte tiltakene som Nærings- og
fiskeridepartementet har foreslått. Vi kan ikke se at disse tiltakene vilføre til langsiktige gode

rammevilkår for rekenæringen.

Norges Fiskarlag viser til brev fra Fiskebåt av 12. april 2018. Fiskebåt påpeker en rekke andre forhold
som kan bidra til en positiv utvikling for næringen. Disse er:

o Likviditetsordning for landindustrien
o Kvotefleksibilitetsordningpåfartøynivåitorskefiskeriene
o Endring av yngelinnblandingskriteriene
¡ Automatisk gjenåpning av stengte rekefelt
o Økte kvoter i russisk farvann
o Reguleringstiltakisnøkrabbefisket
. Utvidet adgangtil bruk av oppsamlingspose i rekefisket i Smutthullet
o OpprettholdeMSC-sertifiseringen
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Vi ber om at Nærings- og fiskeridepartementet følger opp de nevnte forslagene som et første skritt i å
bedre situasjonen for rekenæringen.

Med hilsen
NORGES FISKARLAG

Jan &^
s¡2rá nrn

&,
Kleven

Kopi til: Medlemslaga
Landsstyret

-2


