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REKETRÅL PÅ TANA- OG PORSANGERFJORDEN: INVITASJON TIL 

ORIENTERINGSMØTER  

 

Vi viser til reguleringsmøtet i november 2017 sak nr. 18 vedrørende 

Fiskeridirektoratets forslag om åpning av Tana- og Porsangerfjorden for fiske etter 

reker.  

 

Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet har som mål å komme i 

gang med fiskeforsøk etter reker i Porsanger- og Tanafjorden. Intensjonen med 

prøvefisket er kunnskapsinnhenting før en vurderer åpning av disse fjordene for 

kommersielt fiske etter reker med trål.  

 

Det er mange år siden det har vært fisket etter reker i disse fjordene. Skal en få 

utnyttet rekeresurssene langs kysten på en tilfredsstillende måte vil det være 

formålstjenlig at også Porsanger- og Tanafjorden åpnes for fiske. Fiskeriene på disse 

fjordene er p.t. innrettet etter de redskapsgruppene som har tillatelse til å fiske der. 

Ut i fra dagens teknologi med god instrumentering om bord i fartøyene og 

mulighetene som ligger for innrapportering av faststående fiskeredskaper til 

Kystvaktsentralen, vil det ikke by på store praktiske utfordringer ved å slippe 

kystrekeflåten inn her. Hvorvidt det vil oppstå problemer for utøvelsen av rekefisket 

i forhold til bifangst av kongekrabbe er noe usikkert, men et forsøksfiske vil kunne 

avdekke det. En vil også vurdere konsekvensen av et kommersielt fiske i forhold til 

viktige bunnhabitater. 

 

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har satt av tid for å reise til Finnmark 

for å orientere fiskere og andre interessenter i Tana- og Porsangerregionen om 
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prosjektet. Vi planlegger å avholde 3 likelydende møter, et i Indre Billefjord, et i Tana 

og et møte i Berlevåg.  

 

Temaene på møtene vil være som følger:  

 Innledning 

 Orientering om kystrekefisket 

 Havressursloven 

 Om teineforsøkene som er gjennomført i Porsangerfjorden 

 Om reketrålprosjektet, kunnskapsinnhenting og fiskeforsøk. 

 Spørsmål fra salen 

 

Møtesteder:        10.04.2018 Indre Billefjord i Porsanger  kl. 0900 - 1200 

        10.04.2018 Tana, kommunestyresalen   kl. 1800 - 2100 

                                         11.04.2018 Berlevåg                                  kl. 1200 - 1500  

 

 

 

 

Er det spørsmål som omhandler møtene så er det bare å ta kontakt pr. pr. e-post til 

dagfinn.lilleng@fiskeridir.no eller tlf. eller telefon 47829822. 

  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kjos Veim 

seksjonssjef  

 Dagfinn Lilleng 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 

 

 

  

mailto:dagfinn.lilleng@fiskeridir.no


   17/19131 

3 

 

 

 

 

Mottakerliste: 

Berlevåg kommune    

Gamvik kommune    

Nordkapp kommune    

Norges Fiskarlag Postboks 1233 Sluppen 7462 TRONDHEIM 
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Carsten Hvingel    
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