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Høring - adgangsregulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy 

under 11 meter 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring vedlagte innstilling fra et utvalg 

nedsatt av Norges Fiskarlag om regulering av fisket etter reker i Skagerrak og Nordsjøen.  

 

Utvalgets sentrale forslag er å lukke dette fisket for fartøy under 11 meter. I dag er fisket bare 

lukket for fartøy på eller over 11 meter. 

 

Frist for høringsuttalelse er 28. april 2017.  

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at dere sender inn 

høringsuttalelser digitalt ved å bruke skjema for høringsuttalelser. Man kan lese og svare på 

høringen her: https://www.regjeringen.no/id2528103/ 

 

Sakens bakgrunn 

Norges Fiskarlag oversendte i brev 22. juni 2016 ovennevnte utvalgsinnstilling til 

departementet og ba oss iverksette nødvendige prosesser for å vedta forslagene. 

Departementet ba på denne bakgrunn Fiskeridirektoratet vurdere saken. Fiskeridirektoratet la 

saken fram på reguleringsmøtet 2. november 2016 og støttet Norges Fiskarlags forslag om å 

lukke fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter. Blant deltakerne 

på reguleringsmøtet var det imidlertid ulike meninger om forslaget fra Norges Fiskarlag. 

Reguleringspapirene om saken kan man lese her: 

https://www.regjeringen.no/id2528103/


Side 2 

 

 

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet/Sakspapirer-innspill-og-

referat-fra-reguleringsmoetene/Reguleringsmoetet-2016 

 

Nærings- og fiskeridepartementet vurderte på denne bakgrunn forslagene fra Norges Fiskarlag 

og konkluderte 29. november 2016 at vi ikke ønsket å gå videre med saken. Bakgrunnen for 

denne beslutningen var at lukking av et fiskeri er en betydelig inngripen i allemannsretten, og 

at det derfor bør foreligge et klart behov hvis man skal foreta en lukking. Departementet kan 

ikke se at utviklingen i antall fartøy og kapasitet i gruppen under 11 meter tilsier at det foretas 

en lukking. Departementets begrunnelse er nærmere omtalt i vår pressemelding 29. november 

2016. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ingen-adgangsregulering-av-rekefisket/id2522057/ 

 

På bakgrunn av senere dialog med Norges Fiskarlag har vi imidlertid kommet til at vi ønsker 

å vurdere saken en gang til. Vi har derfor besluttet at vedlagte utvalgsinnstilling sendes på en 

alminnelig høring. 

 

Videre prosess 

Nærings- og fiskeridepartementet vil etter høringsrunden foreta en ny vurdering av saken. 

Dersom vi beslutter å gå videre med hele eller deler av Norges Fiskarlags forslag, vil vi be 

Fiskeridirektoratet innarbeide dette i høringsforslaget til deltakerforskrift for 2018, som 

direktoratet deretter vil sende på ordinær høring, antakelig rundt september 2017. Vi ser det 

som naturlig at eventuelle endringer trer i kraft 1. januar 2018. 
 

 

Med hilsen  

 

 

Martin H. Bryde  

avdelingsdirektør 

 Alessandro A. T. Astroza 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Adressater: 

Sametinget 

Fiskeridirektoratet 

Havforskningsinstituttet 

Norges Fiskarlag 

Norges Kystfiskarlag 

Pelagisk Forening 

Skagerakfisk 

Rogaland Fiskesalgslag 

Fiskekjøpernes Forening 

Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Norges Fritids- og småfsikerforbund 

Sjømat Norge 

Norske Sjømatbedrifters landsforening 

Landsorganisasjonen i Norge 

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 

Norsk Sjømannsforbund 

Norsk Sjøoffisersforbund 

Det norske maskinistforbund 

Regelrådet 

 

 


