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SITUASJONEN FOR REKEBESTANDEN I NORSKE OMRÅDER I BARENTSHAVET
Fiskebåt viser til at Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt at det skal lyses ut og tildeles tre nye
reketråltillatelser for rekefiske i Barentshavet. I pressemeldingen fra departementet vises det til at
rekebestanden i Barentshavet er i god forfatning og at fiskeriet er bærekraftig. Det heter blant annet:
«De siste årene har forskere anbefalt et fangstuttak på 50 000 - 60 000 tonn, men den
samlede fangsten har vært på ca. 23 000 tonn årlig. I tråd med deltakerlovens formål om å
tilpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget er det mulighet for å øke rekefisket i
Barentshavet.»
Fiskebåt er sterkt uenig i utlysingen av tre nye reketråltillatelser, og mener at dette strider mot
deltakerlovens formålsparagraf, både når det gjelder formålet om økt lønnsomhet og tilpasning av
fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Fiskebåt mener at rekebestanden i norske områder i
Barentshavet ikke er i en slik forfatning at det er grunnlag for tildeling av nye tillatelser. Fiskebåt mener
at den sterke torskebestanden med stor sannsynlighet har redusert rekebestanden kraftig.
Lønnsomheten i rekefisket har dessuten vært svært dårlig de siste årene, og nye tillatelser vil
ytterligere redusere muligheten til lønnsom drift.
Fiskebåt har hentet inn opplysninger om fangstratene (fangst pr tauetime) i trålfisket etter reker i
Barentshavet fra ett av fartøyene som driver dette fisket. Fangstratene viser følgende utvikling fra
2010 og til og med i år:
År
2010
2011
2012
2013

Fangst pr tauetime
1142 kg
975 kg
785 kg
696 kg

Tallene viser at fangstraten (med bruk av identisk redskap) er falt fra 1.142 kg pr tauetime i 2010 til
696 kg i 2013. Det innebærer en reduksjon i fangstraten på rundt 39%. Samtidig er innsatsen i fisket
redusert i denne perioden ved at færre fartøyer har deltatt i fisket. Det bør også nevnes at
reketrålflåten de siste to årene har hatt bedre tilgang til de viktigste rekefeltene, fordi praktiseringen av
yngelinnblandingskriteriene er liberalisert.
Fiskebåt vil konkret anmode Havforskningsinstituttet om en vurdering av situasjonen for
rekebestanden i norske områder i Barentshavet, som er det området der norske fartøyer i
utgangspunktet har adgang til å fiske reker. Fiskebåt vil også anmode Havforskningsinstituttet om en
uttalelse om instituttet vurderer situasjonen for totalbestanden av reker i Barentshavet som god.
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