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ADGANGSREGULERING AV FISKET ETTER REI(ER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK
FOR F'ARTØY UNDER 11 METER

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøte 25. april2017 behandlet henvendelsen fra Nærings- og

fiskeridepartementet vedrørende adgangsregulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak for
fartøy under I I meter, og fattet følgende vedtak:

<Norges Fiskarlag viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert23. januar 2017

vedrørende adgangsregulering av fisket etter reker sør for 62" N for fartøy under l1 meter. Vedlagt
høringsbrev et følger også innstillingen fra Norges Fiskarlags rekeutvalg, hvor høringsinstansene

blir bedt om synpunkter på forslagene i nevnte innstilling.

Norges Fiskarlag er tilfreds med at departementet konkluderte med å sende spørsmålet om

adgangsregulering av de minste fartøyene i rekefisket sør for 62" N ut på åpen høring. Fiskarlaget

har hele tiden lagt til grunn at det ville være nødvendig med en slik ofhsiell høring av denne saken.

Norges Fiskarlag viser til landsstyrevedtak34l16 hvor organisasjonens egen utvalgsinnstilling ble
behandlet, og der landsstyret sluttet seg til tilrådningene fra utvalget.

Norges Fiskarlag synes prosessen med å få på plass et godt og robust reguleringsregime for fisket

etter reker har fatt lang tid, men nå synes å være på riktig spor.

Norges Fiskarlag står fast på tidligere vedtak om kriterier for lukking av fisket etter reker sør for
62" N.

Det presiseres at denne lukkingen gjelder bare fartøy som fisker reker med tråI, mens fiske etter

reker med teine ikke omfattes.

Når det gjelder fartøy som fisker etter reker med trål i åpen gruppe, forventer fiskarlaget at disse gis

en garantert kvote på 3 tonn, og en maksimalkvote utover dette.>
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