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Formål 

- Sikre god håndtering av hendelser knyttet til makrellstørje som har tatt 
seg inn i akvakulturanlegg. 

 

 

Trinn Handling Supplerende 

Rapportering av 
hendelse 

Ved oppdagelse av makrellstørje i not 
skal det iverksettes tiltak i henhold til 
selskapets/lokalitetens beredskapsplan 
for rømming umiddelbart.  

Rømmingsmelding  til 
Fiskeridirektoratet skal straks sendes 
inn gjennom «Min side». 

 

Fellingstillatelse Før fisken kan avlives må man anskaffe 
fellingstillatelse. Denne kan gis av 
Fiskeridirektoratets regionkontor. 

Kontakt det aktuelle regionkontor 
eller saksbehandler.  

 

Oversikt finnes her: 

Kontakt oss (fiskeridir.no) 

Håndtering av 
makrellstørje 

Før fangsting kan igangsettes er det 
viktig at skadeomfang på not kartlegges, 
og at hull repareres. Til fangst av 
makrellstørje i not anbefales det bruk 
av orkastnot, etter at nota er linet opp. 
Når en størje «stanses» i orkastet vil 
den sannsynligvis gi opp kampen.  

 

Avlivning Når størja ikke får nok plass å svømme 
på vil den mest sannsynlig legge seg 
rolig på siden. Dersom det er mulig kan 
det da være lurt å få snurpet et tau eller 
lignende rundt halefinnen og bløgge 
fisken.  

Dersom det ansees som nødvendig kan 
avlivning skje ved skudd i hodet. Det må 
ikke benyttes harpun eller tilsvarende 
som blir sittende fast i fisken, da dette 
kan føre til stor rømmingsfare ved 
skadeskyting. 

Avlivning med skytevåpen må 
utføres av våpenkyndig person.  

Rapportering til 
Fiskeridirektoratet 

For at det skal bli utstedt et 
fangstsertifikat for makrellstørjen etter 
avlivning, må fiskens vekt og lengde 
rapporteres til Fiskeridirektoratets 
ressursavdeling.  

Kontaktpersoner: 

Maja K. Rodriguez Brix – 416 
91 457/483 30 886 

- mabri@fiskeridir.no 

Rune Mjørlund – 952 59 448 

- Rune.mjorlund@fiskeridir.no 

https://www.fiskeridir.no/Om-oss/kontakt-oss
mailto:mabri@fiskeridir.no
mailto:Rune.mjorlund@fiskeridir.no
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DNA-prøver Det oppfordres til uttak av vevsprøver 
av makrellstørjen for videre DNA-
analyse. Prøvetakningsprosedyre er 
utarbeidet av Havforskningsinstituttet. 

Prosedyre for prøvetakning: 

Kan etterspørres av saksbehandler i 
Fiskeridirektoratet eller via link: 
Veileder for håndtering av 
makrellstørje i not (fiskeridir.no). 

Ytterligere 
oppfølging 

Andre nøter på lokaliteten må også 
kontrolleres. Erfaringsmessig kan det 
være flere makrellstørjer som har tatt 
seg inn i nøtene. 

Andre lokaliteter i nærheten bør 
varsles, slik at disse kan være ekstra på 
vakt og sette inn eventuelle tiltak. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Veiledere/veileder-for-handtering-av-makrellstorje-i-not
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Veiledere/veileder-for-handtering-av-makrellstorje-i-not
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Telefon: 55 23 80 00 
E-post: postmottak@fiskedir.no 

Internett: www.fiskeridir.no 

Livet i havet - vårt felles ansvar 


