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Krepsetrålutvalget – forslag til konsesjons- og utøvelsesregler for krepsetråling 
– forslag til endringer i regler for avgrenset nordsjøtrålkonsesjon og 
nordsjøtrålkonsesjon og utskifting av fartøy med adgang til å delta i rekefiske 
sør for 62ºN – høring 

Vedlagt følger Krepsetrålutvalgets innstilling av 5. november 2002. 
 
Krepsetrålutvalget ble nedsatt av Fiskeridirektoratet etter mandat fra Fiskeri-
departementet, og ble gitt i oppgave å legge frem forslag til hvordan adgangen til å 
drive krepsetråling kan inkorporeres i konsesjonssystemet. Utvalget har videre hatt til 
oppgave å foreta en nærmere gjennomgang av utøvelsesreglene, herunder bifangst- og 
maskeviddebestemmelsene. 
 
Utgangspunktet for utvalget skulle være at krepsetråling primært skal være et 
supplement for fartøy som har annet driftsgrunnlag, og at det i størst mulig grad skal 
unngås at det blir etablert fartøy med krepsetråling som eneste driftsgrunnlag. 
Krepsetrålutvalget har selv formulert siktemålet for arbeidet ved å si at ”en skal, alle 
forhold sett i sammenheng, etablere en ordning som samlet sett gir et regelverk som er 
praktikabelt både for næringsutøver, forvaltning og håndhevelsesmyndigheter. 
Samtidig skal forslagene gi muligheter for å videreutvikle et norsk krepsetrålfiske.” 
 
Krepsetrålutvalget foreslår følgende: 
 
• At fartøy som har adgang til å delta i trålfiske etter reker sør for 62˚N, fartøy med 

avgrenset nordsjøtrålkonsesjon og fartøy med nordsjøtrålkonsesjon gis adgang til å 
delta i trålfiske etter kreps. 
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• At trålfiske etter kreps bare kan utøves med vanlig konsumtrål, for å unngå 

problemene knyttet til bifangst i krepsefiske. 
 
• At fartøy som har adgang til å delta i trålfiske etter reker sør for 62˚N og som ikke 

har avgrenset nordsjøtrålkonsesjon eller nordsjøtrålkonsesjon, derfor skal tildeles 
avgrenset nordsjøtrålkonsesjon. Ved at kreps foreslås lagt inn i disse to 
konsesjonstypene, vil utskiftingsreglene for disse gjelde også for kreps. 

 
• At utskiftingsreglene for trålfiske etter reker sør for 62˚N dermed oppheves, med 

unntak for fartøy med industritrålkonsesjon. 
 
• At lengdegrensen for fartøy med avgrenset nordsjøtrålkonsesjon heves til 27,5 

meter, samt at tobis, øyepål og kolmule trekkes ut av konsesjonsgrunnlaget. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes merknader til Krepsetrålutvalgets forslag. 
 
Krepsetrålutvalget har ikke formulert forslag til nye forskriftsbestemmelser, verken for 
så vidt gjelder bifangst- eller maskeviddebestemmelsene eller konsesjonsreglene. Dette 
er imidlertid gjort i et brev av 21. november 2002 fra Fiskeridirektoratet, som også 
følger vedlagt. 
 
Direktoratet påpeker her at utvalgets forslag ”om å tildele avgrenset 
nordsjøtrålkonsesjon til alle fartøy over 11 m med adgang til å tråle reke sør for 62˚N, 
og økning av et fartøys største lengde til 27,5 m, kan være problematisk sett i lys av den 
siste ACFM-rapporten.” Direktoratet foreslår derfor at det blir fri adgang til å skifte ut 
fartøy med avgrenset nordsjøtrålkonsesjon opp til fartøylengde på 24 meter, men at det 
settes en begrensning knyttet til økning av lasteromsvolum ved utskifting til fartøy 
mellom 24 og 27,5 m. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes merknader til direktoratets forslag, 
herunder forslagene til utforming av nye forskriftsbestemmelser med utgangspunkt i 
Krepsetrålutvalgets konklusjoner. 
 
 
Særlig om fartøy under 11 meter: 
 
Slik forslagene til nye bestemmelser er formulert i direktoratets brev 21. november 
2002, fremstår det som om det ikke blir adgang til å drive krepsetråling med fartøy 
under 11 meter.  
 
Adgangsbegrensningene i rekefisket sør for 62ºN gjelder fartøy over 11 meter. Mindre 
fartøy kan fritt drive rekefiske dersom fartøyet er innført i merkeregisteret, og eier og 
høvedsmann er ført i fiskermanntallet. Så lenge fartøy på eller under 11 meter fritt kan 
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drive reketråling, og reketråling og krepsetråling i mange områder har vært en naturlig, 
tradisjonell kombinasjon, vil departementet anse det for naturlig at denne muligheten 
blir videreført.  
 
Departementet ber derfor om høringsinstansenes vurdering av om det skal være fri 
adgang til å drive krepsetråling for fartøy under 11 meter, på samme måte som 
reketråling. 
 
 
Særlig om krepsetråling innenfor 4 n.mil: 
 
Krepsetrålutvalgets forslag om endringer i reglene om maskevidde og bifangst 
innebærer i utgangspunktet at det ikke blir adgang til å drive krepsetråling innenfor 4 
n.mil. Begrunnelsen for disse forslagene er at det etter utvalgets syn er et uakseptabelt 
innslag av bifangst av konsumfisk ved krepsetråling med maskevidde på 70 mm. 
 
Utvalget foreslår imidlertid ingen endringer i reglene om utforming av reketrål, og det 
foreslås at fangst av kreps ikke skal inngå i beregningen av bifangst ved reketråling. 
Det vises om dette til punkt 7 i utvalgets innstilling, samt romertall II på side 3 i 
direktoratets brev av 21. november 2002. 
 
Den praktiske konsekvensen av dette er at man ved bruk av reketrål innenfor 4 n.mil 
også kan ta kreps, uten å komme i strid med bifangstreglene for reketråling. 
 
Som det ble referert innledningsvis, var ett av formålene med Krepsetrålutvalgets 
arbeid å legge til rette for videreutvikling av et norsk krepsefiske. Samtidig er det viktig 
å unngå for stor innblanding av konsumfisk i krepsetrålingen. 
 
Departementet legger til grunn at innblandingsproblemene varierer en del alt etter når 
på døgnet krepsetrålingen foregår (jf. vedlegg 2 til utvalgets innstilling), størrelsen på 
fartøyet og dermed den farten det kan taues med, og fra område til område. Det kan 
dermed være litt for unyansert å skjære alle fartøy og områder over en kam i dette 
spørsmålet. 
 
Et alternativ til den løsningen som foreslås fra utvalget for å kunne videreføre 
krepsetråling innenfor 4 n.mil, kan være å tillate fartøy under en viss størrelse, for 
eksempel 15 meter, å fortsette krepsetråling innenfor 4 n.mil med særskilt krepsetrål i 
henhold til dagens regler, jf. utvalgets beskrivelse av dagens regler i innstillingens 
punkt 5.2 og 5.3. Fartøystørrelsen 15 meter er valgt fordi departementet anser at en slik 
grense vil være hensiktsmessig i forhold til å reservere denne muligheten for de minste 
fartøyene, som må antas å representere det minste problemet i bifangst-sammenheng.  
 
En annen mulighet kan være å tillate dette innenfor særskilt utplukkede områder, hvor 
man da baserer seg på faktiske erfaringer med bifangst over tid. 
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Departementet vil særskilt be om høringsinstansenes vurdering av om utvalgets 
løsning er å foretrekke, eller om det fortsatt skal være adgang til å drive krepsetråling 
som etter dagens regler innenfor 4 n.mil, for fartøy under 15 meter.  
 
 
Utskiftingsreglene for fartøy med nordsjøtrålkonsesjon: 
 
Krepsetrålutvalget fikk ikke mandat til å foreslå endringer i den øvre 
størrelsesbegrensningen for fartøy med nordsjøtrålkonsesjon. Denne avgrensningen 
har også blitt endret mens utvalget har arbeidet, i forbindelse med at de største 
fartøyene ble skilt ut av nordsjøtrålgruppen i juli 2002 og etablert som en egen 
industritrålgruppe. Den øvre størrelsesgrensen for nordsjøtrålkonsesjon ble i den 
forbindelse satt til 27,5 meter, som altså harmonerer med krepsetrålutvalgets forslag til 
størrelsesgrense for fartøy med avgrenset nordsjøtrålkonsesjon. 
 
Forslagene ovenfor innebærer at fartøy med avgrenset nordsjøtrålkonsesjon vil kunne 
skifte ut fritt opp til en størrelse på 27,5 meter, eller 24,5 meter dersom direktoratets 
tilleggsforslag blir gjennomført i stedet. For fartøy med nordsjøtrålkonsesjon gjelder i 
dag altså en øvre størrelsesgrense på 27,5 meter, men i tillegg tillates det ikke større 
økning i lasteromsvolum enn 30 % ved utskifting. Det blir med andre ord foretatt en 
konkret sammenligning av gammelt og nytt fartøy, og det er begrensningen knyttet til 
lasteromsvolum som i praksis ofte er den faktiske begrensningen. 
 
Denne typen regler er nå fjernet i alle andre konsesjonsgrupper, og det er etter 
departementets syn grunnlag for en tilsvarende endring også i nordsjøtrålgruppen. 
Samtlige fartøy i en konsesjonsgruppe bør ha de samme rammebetingelsene, dvs 
mulighet for utskifting til like fartøy, uavhengig av størrelsen på det fartøyet som skal 
skiftes ut. 
 
I andre grupper har man gått over fra tonnasje- og dels lengdebegrensning, til 
lasteromsbegrensninger. I nordsjøtrålgruppen har man imidlertid fortsatt behov for en 
øvre lengdegrense, som avgrensning i forhold til industritrålgruppen. Spørsmålet er om 
det i tillegg er behov for en lasteromsbegrensning. 
 
Departementet ser det slik at man må unngå at nordsjøtrålgruppen i vesentlig grad 
bygger opp sin kapasitet i industrifisket, etter at industritrålgruppen er skilt ut og har 
kommet et godt stykke på vei i strukturering av gruppen. Man må således enten ta ut 
tobis, øyepål og kolmule fra konsesjonsgrunnlaget også for nordsjøtrålgruppen, slik 
Krepsetrålutvalget foreslår for avgrenset nordsjøtrål, eller så må det i tillegg til 
lengdegrensen også fastsettes et maksimalt lasteromsvolum. Hensikten med en slik 
begrensning på lasteromsstørrelsen vil være å begrense fartøyenes fangstkapasitet i de 
ikke-kvoteregulerte industri-fiskeriene. En hensiktsmessig grense kan i så fall være 150 
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kbm, 1500 hl, som harmonerer med skillet mellom konsesjonspliktige og ikke-
konsesjonspliktige fartøy i pelagiske not-fiskerier. 
 
Departementet legger til grunn at nordsjøtrålgruppen bare i begrenset grad har drevet 
industri-fiske, men antar at det kan være formålstjenlig at også denne i gruppen formelt 
har adgang til dette. Det foreslås derfor at konsesjonsgrunnlaget ikke endres. 
Utskiftingsreglene bør derimot endres slik at man fritt kan skifte ut til fartøy med 
lengde under 27,5 meter og lasteromsvolum under 150 kbm, uavhengig av utskiftings-
fartøyets størrelse og lasteromsvolum. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes merknader til dette forslaget. 
 
 
Utskifting av fartøy som har industritrålkonsesjon og adgang til å drive 
rekefiske sør for 62ºN: 
 
Krepsetrålutvalgets forslag løser i det vesentlige en annen problemstilling som det har 
vært en del oppmerksomhet rundt, nemlig utskiftingsreglene for fartøy som deltar i 
rekefisket sør for 62˚N. For de fartøyene som har eller blir tildelt avgrenset 
nordsjøtrålkonsesjon eller har nordsjøtrålkonsesjon vil det etter forslagene være 
utskiftingsreglene i trålforskriften som heretter regulerer dette.  
 
Derimot er det et antall fartøy over 27,5 meter som har adgang til å delta i rekefisket, og 
som har industritråltillatelse. I henhold til reglene for denne konsesjonstypen gjelder 
ingen lengdebegrensning ved utskifting, men erstatningsfartøyet kan ikke ha større 
lasteromsvolum enn 1000 kbm. Videre er det fartøy som i dag er over 27,5 meter og 
kombinerer enten avgrenset nordsjøtrålkonsesjon eller nordsjøtrålkonsesjon og 
reketråling sør for 62˚N. Alt i alt dreier det seg om anslagsvis 10-12 fartøy over 27,5 
meter. 
 
Slik reglene for nordsjøtrålkonsesjon er i dag, og slik reglene for avgrenset 
nordsjøtrålkonsesjon er formulert i direktoratets vedlagte brev, vil fartøy med disse to 
tillatelsestypene ved utskifting måtte skiftes ut med fartøy under 27,5 meter. 
Departementet er opptatt av at denne størrelsesgrensen blir håndhevet i fremtiden, for 
å unngå en glidning over mot stadig større fartøy i disse gruppene. 
 
Når det derimot gjelder de fartøyene som har industritrålkonsesjon og driver rekefiske, 
anser departementet det for lite aktuelt at disse fortsatt skal være begrenset til en 
økning på 10 % i tonnasje ved utskifting, slik reglene i rekeforskriften i praksis slår ut 
for så vidt store fartøy. Det dreier seg gjerne om eldre fartøy, som er målt til forholdsvis 
lave tonnasjer, og det kan være vanskelig å finne nyere og bedre erstatningsfartøy 
innenfor denne begrensningen. 
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Fiskarlaget Sør har i et årsmøtevedtak fra november 2002 foreslått at disse fartøyene 
bør kunne skiftes ut innenfor den ordinære utskiftingsbestemmelsen for industritrål. 
En annen mulighet er at man tillater en økning på inntil 10 % i fartøyenes lengde, 
dersom man fortsatt finner det nødvendig med en særskilt begrensning.  
 
Ved vurderingen av om en slik særskilt begrensning er nødvendig, bør man ta i 
betraktning at det er et fåtall fartøy som har industritråltillatelse og deltar i rekefisket, at 
de øvrige rekefartøyene nå får forholdsvis romslige utskiftingsbestemmelser og at 
rekefisket er regulert ved periodiserte totalkvoter, maksimalkvoter pr fartøy for hver 
periode samt en turkvote på 4 tonn reker.  
 
Departementet kan på denne bakgrunn ikke se særlig behov for spesielle utskiftings-
bestemmelser for det fåtall fartøy som har industritrålkonsesjon og adgang til å delta i 
rekefisket. På samme måte som for de fartøyene som har eller får avgrenset 
nordsjøtrålkonsesjon eller nordsjøtrålkonsesjon, bør de være 
konsesjonsbestemmelsene som styrer utskifting også av industritrålerne. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes synspunkt på dette.  
 
Høringsfrist er satt til 9. mai 2003. 
 
Liste over høringsinstansene følger vedlagt. 
 
Med hilsen 
 
 
Line H. Dyb 
fung. avdelingsdirektør 
 

Vidar Landmark 
seniorrådgiver 

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Krepsetrålutvalgets innstilling 
  Fiskeridirektoratets brev 21. november 2002 
  Liste over høringsinstansene 
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Liste over høringsinstanser: 
 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Miljøverndepartementet 
Fiskeridirektoratet  
Fylkeskommunene 
Norges Fiskarlag 
Norges Kystfiskarlag 
Sør-Norges Trålerlag 
Norsk Sjømannsforbund 
Norsk Sjøoffisersforbund 
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening 
Salgslagenes Samarbeidsråd 


