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1 Innledning 
Rekeindustrien har gjennom møter med Fiskeri- og kystdepartementet informert om 
store utfordringer med hensyn til å få tilstrekkelig med råstoff til sin produksjon av 
pillede reker.  
 
Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å lyse ut tre nye tillatelser til å drive fiske 
med reketrål, jf. deltakerloven § 16 og konsesjonsforskriften kap. 3. Fiskeridirektoratet 
vil stå for selve utlysningen. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette på høring forslag om å åpne for 
unntak fra kondemneringskravet i strukturkvoteordningen for havfiskeflåten for fartøy 
som skal benyttes som rene reketrålere.  Vi ber samtidig om høringsinstansenes 
eventuelle synspunkter på å stramme inn praksis for tilbakekall av inaktive 
reketråltillatelser. 

2 Bakgrunn – situasjonen i rekenæringen 
Rekebestanden i Barentshavet vurderes som relativt god og fiskeriet er bærekraftig. 
Det har de siste årene blitt anbefalt et fangstuttak på opptil 50 000 - 60 000 tonn. Likevel 
har samlet årlig fangstkvantum bare vært på ca. 23 000 tonn årlig, dvs. bare omlag en 
tredjedel av forskernes anbefalinger. 
 
Det er per i dag 51 fartøy som har gyldige reketråltillatelser. Av de 51 fartøyene var det 
19 fartøy som leverte reker i 2012. Disse leverte i alt 13 720 tonn og over halvparten av 
dette ble fangstet av de rene reketrålerne som per i dag utgjør kun to trålere, mens 
resten av fartøyene også har andre tillatelser, primært torsketråltillatelser.  
 
Rekenæringens problem i dag er først og fremst knyttet til at flåten finner det mer 
lønnsomt å fiske torsk eller andre fiskearter fremfor å fiske reker. Rekeprisene er 
imidlertid noe stigende og rekebestanden i Barentshavet er i god forfatning. 

3 Tildeling av nye konsesjoner 
Departementet har besluttet at det med hjemmel i deltakerlovens § 16 skal tildeles tre 
nye reketrålkonsesjoner. Disse lyses ut offentlig av Fiskeridirektoratet. Dette er i tråd 
med deltakerlovens formål om å tilpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget og å 
øke lønnsomheten og verdiskapingen.  
 
Departementet ønsker at rekeindustribedriftene selv kan ha mulighet til å fiske reker 
og derved bidra til sin egen råstofftilførsel. For at rekeindustrien skal kunne være med 
å søke om slik tillatelse har departementet besluttet å åpne for unntak fra 
aktivitetskravet i deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum dersom rekeindustrien 
søker om utlyst tillatelse.  Deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum sier at 
departementet i særlige tilfeller, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, 
ved enkeltvedtak kan gi slikt unntak. Aktivitetskravet innebærer at man må ha vært 



 

 

aktiv fisker i minst tre av de siste fem årene og fortsatt være knyttet til fiske- og 
fangstyrket.  
 
Et øvrig vilkår er at de nye tillatelsene tildeles rene reketrålere. Det er ikke ønskelig å 
tildele flere reketråltillatelser som blir liggende passive på fartøy med 
torsketråltillatelser eller andre tillatelser.  

4 Unntak fra kondemneringskravet 
Det kan være en utfordring å få finansiering av en ren reketråler. Det er derfor ikke gitt 
at en utlysing av nye reketrålkonsesjoner vil innebære at det faktisk blir etablert tre nye 
reketrålere.  
 
Departementet foreslår derfor å åpne for unntak fra kravet om kondemnering i 
strukturkvoteordningen for havfiskeflåten hvis fartøyet blir benyttet videre med 
reketråltillatelse og ikke nyttes i annet adgangsregulert fiske. Dette vil kreve en 
endring i § 6 i strukturkvoteforskriften for havfiskeflåten, jf. forslag til forskriftsendring 
nedenfor. 

5 Tilbakekall av passive tillatelser 
Reketrålgruppen består av en rekke ikke-aktive konsesjoner. Dette skaper en 
uoversiktlig situasjon ved fastsettelse av reguleringer og for den enkelte når man skal 
vurdere sine fremtidige muligheter.  
 
Konsesjonsforskriften § 7-1 gir anledning til å tilbakekalle spesielle tillatelser dersom 
det ikke er registrert levering av fangst fra fartøyet fisket i henhold til tillatelsen.  
 
Denne hjemmelen har vært svært lite benyttet. På grunn av markedssituasjonen for 
reker de siste årene, har fiskeriforvaltningen vært forsiktige i håndhevelsen av dette 
kravet. Nå ønsker imidlertid departementet at denne bestemmelsen blir håndhevet 
strengere. Den aktive delen av gruppen er i utgangspunktet best tjent med at disse blir 
luket ut, for å skape en oversiktlig gruppe av aktive fartøy. Det antas også at en 
innstramming vil stimulere til at en del av fartøyene vil fiske litt reker for å få beholde 
tillatelsen.  
 
På denne bakgrunn tar departementet sikte på å gi en instruks om innstramming av 
denne praksisen fra 31. desember 2014.  Innstrammingen bør ikke skje før dette 
tidspunkt da det er rimelig at aktørene får muligheten til å innrette seg.  Departementet 
vil oppfordre høringsinstansene til å komme med synspunkter på dette.  
 
 



 

 

6 Forslag til forskrift om endring i forskrift om 
strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten 

 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. ….…. med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14. Fremmet av Fiskeri- 
og kystdepartementet.  
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       I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten 
gjøres følgende endring:  

§ 6 femte ledd (nytt) skal lyde:  

Det kan gjøres unntak fra kravet om kondemnering av det uttatte fartøyet 
dersom fartøyet har eller tildeles reketråltillatelse, og ikke har eller tildeles andre 
spesielle tillatelser eller deltakeradganger i medhold av deltakerloven kap. 2 og 3 eller 
bestemmelser fastsatt i medhold av disse. Fartøyet skal være registrert i 
Skipsregisteret, og det skal tinglyses at fartøyet ikke kan nyttes til fiske i henhold til 
annen spesiell tillatelse enn reketrålkonsesjon og heller ikke i henhold til 
deltakeradgang. 

 

II 
 

Forskriften trer i kraft straks 
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