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Høringsuttalelse – Arbeidsgrupperapport Fiske i sør. 

 

Viser til høringsnotat av 24. juni 2013 på arbeidsgrupperapporten Fiske i sør, som har som 

formål å sette søkelys på de regionale og særegne utfordringene knyttet til  fiskeri – og 

kystvirksomheten langs fra Vest – Agder til Østfold. 

Beklagerligvis  hadde ikke Norges Kystfiskarlag anledning til å delta i den tverrfaglige 

arbeidsgruppen om Fiske i sør, men vi har fått noen innspill til høringen. Organisasjonen er 

klar over at det kan være andre utfordringer for fiskerne i sør enn i nord. Det går på 

reguleringer, fartøystørrelse, brukstyper, fiskeslag og omsetning.   

 

Innspillene organisasjonen har mottatt gjelder spesielt kapittel 9, vurderinger og tiltak.  

 

9) Arbeidsgruppen foreslår at røkting av krepseteiner skal skje minst hver tredje dag. 

 

Røkting hver tredje dag blir for ofte og man ønske å endre dette til røkting 1 gang per uke.Ved 

røkting hver tredje dag vil det være få kreps i teinene, og det blir vanskelig å drive et 

kombinasjonsfiske med andre fiskesalg. Derfor ønske om røkting 1 gang per uke.  

 

 11)Arbeidsgruppen foreslår at i avgrensede perioder kan det innføres havdeling hvor reketrål 

har fortrinnsrett. 

  

 En havdeling der man utelukker andre enn rektrål kan være uheldig. Man bør heller forby 

 krepseteiner i tråldrag fra 1. januar til 15. mars, da kvaliteten på kreps i denne perioden er 

 mye dårlig. Det bør ikke være slik at enkeltfiskerier, herunder rekefiske eller annet trålfiske, 

 skal ha fortrinnsrett til enkelte fiskefelt fremfor de som driver annet fiske. 

 

 12) Arbeidsgruppen foreslår at manntallsførte fiskere på blad A begrenses til 50   

 hummerteiner.   

  

 I stede for at blad A fiskerne skal begrenses til 50 teiner i hummerfisket, bør hummerfiske 

gjelde for de som driver med passive redskaper og har hoveinntekten fra konvensjonell flåte. 

 Hummermarkedet er presset, og bør derfor fiskes av de som driver passivt. 
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