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Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle 
tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst 
(konsesjonsforskriften)  
 
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å gjøre endringer i 
konsesjonsforskriften for å legge til rette for at ringnotfartøy og pelagiske 
trålere kan tildeles reketråltillatelse dersom de ønsker kombinasjonsdrift.  
 
Mer konkret går forslaget ut på å åpne for dispensasjon fra 
størrelsesbegrensningen på 2500 kbm lasteromsvolum. Dette betyr i praksis 
at reketråltillatelser kan tildeles ringnotfartøy og pelagiske trålere med større 
lasterom. For fartøy som gis dispensasjon foreslås det også at det stilles 
vilkår om fangst av minst 10 tonn reker pr. annet år. 
 
Bakgrunn  
Departementet har en målsetting om å legge til rette for mer fangst av reker nord 
for 62 grader nord og gjennom dette bidra til større leveranser av råstoff til 
rekeindustrien. Hovedutfordringen for reketrålerne i nord synes å være 
manglende lønnsomhet, noe som bidrar til at det fiskes mindre reker enn det er 
biologisk grunnlag for. 
 
Departementet har siden 2013 gjennomført en rekke tiltak som skal legge til rette 
for økt fangst av reker. Det er imidlertid fortsatt er behov for å vurdere nye tiltak. 
 
Manglende lønnsomhet i rekefisket tilsier etter vår vurdering at det bør legges til 
rette for kombinasjonsdrift av reketråling og andre fiskerier. En utfordring i denne 
sammenheng er at det gjelder ulike lasteromsbegrensninger for havfiskeflåtens 
fiskerier. Mens fiskefartøy som tildeles torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller 
reketråltillatelse ikke kan ha større lasteromsvolum enn 2500 kbm, kan fartøy med 
pelagisk tråltillatele eller ringnottillatelse ha 4000 kbm lasteromsvolum. I praksis 
er derfor mange ringnotfartøy og pelagiske trålere for store til å kunne tildeles 
reketråltillatelse, noe som bidrar til å gjøre kombinasjonsdrift uaktuelt. 
 
Departementet har på denne bakgrunn bedt Fiskeridirektoratet sende på høring et 
forslag om å åpne for at fartøy med ringnottillatelse eller pelagisk tråltillatelse kan 
få dispensasjon fra størrelsesbegrensningen ved tildeling av reketråltillatelse. 
 
 



2 
 

Høringsforslag 
Fiskeridirektoratet sendte 15. februar 2017 ut et slikt høringsforslag om å 
åpne for at fartøy med ringnottillatelse eller pelagisk tråltillatelse kan gis 
dispensasjon fra lasteromsbegrensningen på 2500 kbm ved tildeling av 
reketråltillatelse. Dette forslaget vil åpne for kombinasjonsdrift av reketråling 
og ringnotfiske eller pelagisk tråling og således gjøre det mulig for flere 
fartøy å fiske reker i Barentshavet. 
 
Fiskeridirektoratet foreslår i tillegg å tallfeste et driftskrav for fartøy med 
reketråltillatelse, til totalt 10 tonn reker i løpet av inneværende og to 
foregående kalenderår. I dag krever konsesjonsforskriften at det fangstes 
reker i løpet av nevnte periode, men sier ikke noe om hvor mye det må 
fangstes. Fiskeridirektoratet mener at det er behov for en avklaring av hvor 
mye fangst som kreves og foreslår 10 tonn under henvisning til at majoriteten 
av reketrålere med fangst i 2016, leverte mer enn 100 tonn reker, noe som er 
betydelig høyere enn det foreslåtte kravet om 10 tonn i løpet av en 2-3 års 
periode.  
 
Høringsuttalelsene 
Fire høringsinstanser har uttalt seg om Fiskeridirektoratets høringsforslag: 
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sjømat Norge og Pelagisk Forening. 
 
Tre av høringsinstansene, Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Sjømat Norge, ga 
uttrykk for at de primært ønsker at lasteromsgrensen på 2500 kbm heves til 
4000 kbm for alle fartøy med torsketrål-, seitrål- eller reketråltillatelser, slik at 
de får samme grense som fartøy med ringnottillatelse eller pelagisk 
tråltillatelse. De viser blant annet til at dette vil føre til større fleksibilitet for 
rederiene ved valg av driftsform. 
 
Fiskebåt gir samtidig uttrykk for at forslaget om dispensasjon fra 
lasteromsgrensen for reketråltillatelser et skritt i riktig retning, og også 
Sjømat Norge støtter dette forslaget. Norges Fiskarlag og Fiskebåt ber 
likevel om at aktuelle kombinasjonsfartøy bare gis anledning til å bruke totalt 
2500 kbm når de fisker reker for ikke å få en konkurransefordel i forhold til 
torsketrålerne. 
 
Norges Fiskarlag og Fiskebåt mener videre at det er urimelig å håndheve et 
driftskrav for reketrålere så lenge fisket er ulønnsomt, og at hele driftskravet 
derfor må oppheves. Sjømat Norge mener derimot at driftskravet bør settes 
betydelig høyere enn Fiskeridirektoratet foreslår, til 100 tonn. 
 
Pelagisk Forening går mot alle høringsforslagene og viser blant annet til at 
det ytterligere vil svekke lønnsomheten å dele ut flere nye reketråltillatelser. 
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Departementets vurderinger 
Departementet vil innledningsvis bemerke at vi har betydelig forståelse for 
det primære ønsket til Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Sjømat Norge om å 
heve lasteromsgrensen for fartøy med torsketrål-, seitrål- og 
reketråltillatelser til 4000 kbm. En felles lasteromsgrense for de sentrale 
havfiskeriene vil utvilsomt gi næringen større fleksibilitet. Dette er imidlertid 
en større sak som ikke er tema denne gangen. Formålet med 
Fiskeridirektoratets høringsforslag er først og fremst å legge til rette for at 
flere aktører kan drive kombinasjonsdrift med reketråling og gjennom dette 
bidra til mer råstoff til rekeindustrien. 
 
Departementet er enig med høringsinstansene som påpeker at forslaget er et 
skritt i riktig retning, fordi det gir mer fleksibilitet i rekefisket i Barentshavet. 
Departementet støtter derfor Fiskeridirektoratets forslag om å innføre 
dispensasjon fra lasteromsgrensen for reketråltillatelse for fartøy med 
ringnottillatelse eller pelagisk tråltillatelse.  
 
Departementet mener at det ikke er nødvendig med en egen grense som 
innebærer at ringotfartøy og pelagiske trålere ikke kan bruke mer enn 2500 
kbm av totalt lasteromsvolum på de turene de fisker reker. Så lenge det 
fiskes for lite reker, mener vi at en slik egen grense vil ha begrenset 
betydning, og den vil dessuten være vanskelig å håndheve.  
 
Departementet foreslår imidlertid at det stilles som vilkår for hver enkelt 
dispensasjon at fartøyet i løpet av en toårsperiode fangster minst 10 tonn 
reker. Det er viktig at dispensasjonsordningen bidrar til formålet om mer 
fangst av reker, og det er derfor etter vår vurdering rimelig å stille krav om et 
visst kvantum fangst. Vi anbefaler imidlertid et beskjedent krav for ikke å 
tvinge rederiene til å drive mye fiske som de finner ulønnsomt. 
 
Dersom dette kvantumskravet ikke oppfylles, vil reketråltillatelsen kunne 
kalles tilbake i medhold av deltakerloven § 18, jf. § 11 annet ledd bokstav b. 
 
Departementet er ikke enig med Fiskeridirektoratet i at det bør innføres et 
generelt krav om at alle fartøy med reketråltillatelser må fangste minst 10 
tonn reker i løpet av en 2-3 årsperiode. Vi mener at det generelle driftskravet 
som i dag gjelder i de fleste sentrale konsesjonsbelagte fiskerier, jf. 
deltakerloven § 18, jf. § 11 annet ledd bokstav a og konsesjonsforskriften § 9-
1, herunder i rekefisket i Barentshavet, i tilstrekkelig grad bidrar til å hindre 
at reketråltillatelsene blir passive. Vi legger i denne forbindelse også vekt på 
at dette forslaget fra direktoratet har fått liten støtte i høringsrunden. 
 
Vi vil for ordens skyld påpeke at forslaget om dispensasjon fra 
lasteromsgrensen ikke innebærer at det deles ut nye reketråltillatelser, slik 
Pelagisk Forening er opptatt av i sin høringsuttalelse. Forslaget legger 
primært til rette for at reketråltillatelser kan tildeles større fartøy enn i dag, 
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men alltid under forutsetning av at en tilsvarende reketråltillatelse oppgis, 
enten fra et annet fartøy, eller fra tidligere eier av fartøyet. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
Forslaget vil ikke ha større administrative eller økonomiske konsekvenser 
for forvaltningen. Vi vil sannsynligvis motta noen dispensasjonssøknader fra 
lasteromsbegrensningen ved tildeling av reketråltillatelse, men disse vil 
neppe være særlig ressurskrevende.  
 
For næringen vil forslaget først og fremst bety større fleksibilitet i valg av 
driftsmønster for berørte aktører.  
 
Nærings- og fiskeridepartementet  
 

t i l r å r : 
 
1. Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle 

tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst 
(konsesjonsforskriften) fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 
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Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle 
tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon ………………… med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 
15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 
17 § 18 andre ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, og § 30 
 
 

I 
 
 

I forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for 
fiske og fangst (konsesjonsforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
 
§ 3-3 annet ledd (ny) skal lyde: 
 
Det kan dispenseres fra størrelsesbegrensningen i første ledd for fartøy som er tildelt 
pelagisk tråltillatelse eller ringnottillatelse dersom driftskravet i § 1-4 er oppfylt. Det skal 
stilles som vilkår for dispensasjonen at fartøyet i løpet av enhver periode på to hele 
kalenderår etter at dispensasjon er gitt skal levere fangst som til sammen utgjør minst 
10 tonn reker. 
 

 
 

II 
 
 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
 


