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SVAR - 17/5918-3 HØYRING - MOGLEGE TILTAK FOR Å AUKE REKEFISKET I 

BARENTSHAVET 

 

Vi viser til departementets høring om mulige tiltak for å øke fisket etter reker i Barentshavet.  

 

Norges Råfisklag vil ikke avgi noen formell høringsuttalelse i saken da dette primært oppfattes 

som en sak for fiskernes fagorganisasjoner. Vi vil således ikke kommentere de konkrete 

alternativene som lanseres i høringsnotatet.  

 

På et nylig gjennomført møte med aktørene i rekenæringa, fikk vi imidlertid et innspill knyttet til 

den økonomiske kapasiteten i rekeindustrien når landingene tar seg opp. Vi ønsker å bringe dette 

innspillet til departementet som ledd i vurderingene knyttet til ønsket om økt aktivitet i 

rekenæringa. 

 

I 2018 ser vi en gledelig økning i aktiviteten i rekefisket i Barentshavet etter to meget svake år. 

Som følge av noe redusert kvote på andre arter, muligheten for kvoteoverføring til neste år og 

ikke minst som følge av økte råstoffpriser, har flere trålere valgt å starte rekefiske nå i april. 

Landingene så langt er meget oppløftende. 

 

Den positive tendensen i landingene synliggjør imidlertid en annen flaskehals i omsetningen av 

rå reker til pilling, nemlig den økonomiske kjøpskapasiteten til de gjenværende rekebedriftene. 

Verdien av en enkelt landing av reker kan være på over 20 mill kr, og når mange fangster landes i 

samme periode så representerer dette en betydelig likviditetsutfordring for rekeindustrien. 

 

Som følge av dette har Råfisklaget måttet godkjenne at rekefangster blir landet på fryselager og 

blir liggende i fiskers eie inntil kjøperbedriften har garantiramme til å kjøpe fangsten. Man kan på 

denne måten si at rekeflåten nærmest fungerer som bank for kjøperne ved at de må holde 

råvarelager for dem inntil de har kapasitet til å kjøpe fangsten. Dette kan helt klart påvirke 

rederienes vurdering av hvor attraktivt det er å gå på rekefiske. 

 

På det før nevnte møtet kom det opp et forslag om at myndighetene burde gi en likviditets- eller 

garantiordning til rekeindustrien som gjorde dem i stand til å kjøpe fangstene på ordinære vilkår 

når de blir landet. Dette kan for eksempel gjøres ved at man etablerer en statlig garantiordning 

som øker garantirammen for rekekjøperne hos Råfisklaget og derved gjør dem i stand til å kjøpe 

avtalte fangster fortløpende. Det vises i denne sammenhengen til den statlige 

råstoffgarantiordningen som ble etablert i kjølevannet av finanskrisen i 2009. Dette var en 

ordning som styrket likviditeten i fiskeindustrien i en periode med økt lagerhold som følge av 

treghet i markedene. 

 



Vi vil anmode departementet om å ta med et forslag om slik støtte til styrket likviditet eller økte 

garantier i rekeindustrien for å sikre at det blir mest mulig attraktivt å gå på rekefiske. 

 

Hvis det er behov for utfyllende informasjon, så er det bare å ta kontakt med undertegnede. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES RÅFISKLAG 

 

Svein Ove Haugland 

Ass. direktør 
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