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Representantforslag 184 S (2018-2019) om en styrking av rekenæringen  
- Svarbrev

Jeg viser til Representantforslag 184 S (2018- 2019) fra stortingsrepresentant Torgeir Knag 

Fylkesnes om en styrking av rekenæringen, og brev av 4. september 2019 med anmodning 

om fiskeri- og sjømatministerens vurdering av forslaget. 

Først og fremst vil jeg påpeke at det er biologisk forsvarlig å øke ressursuttaket av reker i 

Barentshavet. Jeg ønsker, som representanten Fylkesnes, at rekenæringen skal ha tilgang 

på råstoff og at vi benytter oss av de naturgitte ressursene vi har. Jeg har hatt flere møter 

med rekeindustrien, og er godt kjent med utfordringene for landindustrien med tilgang på 

råstoff.  

De siste årene er det både vurdert og gjennomført en rekke tiltak for å øke ressursuttaket av 

reker og sikre at landindustrien får tilgang på råstoff. Det ble blant annet i 2014 tildelt fire 

dedikerte reketråltillatelser til rekeindustrien i Nord-Norge, med det formål å bidra til å sikre 

industrien råstofftilgang. Disse tillatelsene er fortsatt ikke tatt i bruk, hovedsakelig grunnet lav 

lønnsomhet i fisket.   

Det har også vært gjennomført flere andre tilpasninger og justeringer i regelverket for å 

stimulere til at flere reketråltillatelser faktisk benyttes, så som  

• unntak fra kravet om kondemnering i strukturkvoteordningen dersom fartøyet bare

skal brukes til reketråling

• unntak fra kravet om driftsgrunnlag ved splitting av reketråltillatelser

• åpning for at pelagiske trålere og ringnotfartøy kan tildeles reketråltillatelse uten

hensyn til gjeldende lasteromsgrense for reketråltillatelser.
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Side 2 
 

Nærings- og fiskeridepartementet holdt i 2018 en høring av tiltak knyttet særlig til konse-

sjonsregelverket for å øke fisket etter reker med trål i Barentshavet. Høringsbrev og -svar 

finnes her (på regjeringen.no/Dokumenter/Høringer). 

Flere av høringsinstansene pekte på at hovedproblemet i rekefisket er den lave lønnsom-

heten. Forslagene i høringsnotatet om å lempe på konsesjonskravet for nye aktører eller 

gjennomføre tilbakekall av passive reketråltillatelser ble ikke spesielt godt mottatt av 

rekeflåten. Fiskeridirektoratet skrev at de ikke ser for seg at noen av forslagene vil gi økt 

deltakelse i reketrålfisket i Barentshavet. Videre påpeker de at de minste fartøyene ikke, eller 

bare i liten grad, bruker sin tillatelse. Nærings- og fiskeridepartementet gikk i den omgang 

ikke videre med forslagene etter høringen. 

Forslaget til representanten Fylkesnes om en nytildeling av torskekonsesjoner med klare 

krav til fiske av reker er ikke aktuell politikk for regjeringen. Torsketrålgruppen har helt siden 

1990-tallet gjennomgått en jevnlig strukturering for å tilpasse gruppen til ressursgrunnlaget. 

En tildeling av nye torsketråltillatelser kan ikke skje uten at departementet ved en vurdering 

ut fra lovens formål finner at det totale antallet spesielle tillatelser til en form for fiske eller 

fangst skal økes, jf. deltakerloven § 16. Jeg mener at det er åpenbart at vilkårene for slik 

nytildeling ikke er til stede.  

Når det gjelder representanten Fylkesnes' øvrige forslag til tiltak, så vil jeg nevne at krav til 

fiske av reker for å beholde konsesjon er forsøkt tidligere. I 2015 trakk Fiskeridirektoratet 

tilbake tre passive reketråltillatelser som ikke hadde vært brukt til ervervsmessig fiske og 

fangst de tre foregående årene. 

Torskebonus og kvantumskrav ved fiske av reker mener jeg at det ikke er rett tidspunkt å 

vurdere nå når kvotemeldingen nylig er fremmet og skal behandles av Stortinget.  

Når det gjelder forslaget om å innføre ordninger for å gi lån til nybygg av reketrålere, vil jeg 

påpeke at det finnes ordninger gjennom f.eks. Innovasjon Norge og GIEK som burde være 

relevante, og som er tilgjengelige på samme vilkår som for alle andre næringsaktører.  

Jeg er enig med representanten Fylkesnes i at det er ønskelig med økning av fangsten i 

rekefisket, og regjeringen har vært villig til å vurdere og gjennomføre en rekke tiltak. Samtidig 

erkjenner jeg også at det ikke nødvendigvis er så mye myndighetene kan gjøre med den 

manglende lønnsomheten, og at det ikke er noen enkel løsning på problemene. Jeg mener 

derfor at det viktigste nå er å få på plass et nytt kvotesystem med utgangspunkt i kvote-

meldingen som regjeringen har lagt fram, for på den måten å legge til rette for at norske 

fiskerier blir enda mer framtidsrettede enn de er i dag, til beste for kysten og dens befolkning. 

 

Med hilsen 

 

 
Harald Tom Nesvik 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring---alternative-tiltak-for-a-auke-fisket-etter-reker-med-tral-i-barentshavet/id2586927/
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