
 

Høring av forslag om regulering av fisket etter hestmakrell i 2021  

1. Innledning 

Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter hestmakrell i 2021 ble behandlet 

som sak 25/2020 i den skriftlige høringen av reguleringsforslag for 2021. Forslaget ble 

lagt ut på Fiskeridirektoratets nettside i uke 42, med høringsfrist 5. november.  

 

Det vises til direktoratets nettsider1 for fullstendig oversikt over innspillene til denne 

saken.  

 

2. Fiskeridirektoratets tilrådning 

Reguleringen av dette fisket består i hovedsak av en kvote som skal begrense det totale 

norske fiske etter hestmakrell. Hittil har det ikke vært behov for å gjøre nasjonale 

fordelinger av denne kvoten ettersom den fastsatte totalkvoten ikke har begrenset 

fartøyenes fiske.  

 

I reguleringsforslaget anbefalte Fiskeridirektoratet at kvoten for 2021 justeres i henhold 

til ICES anbefaling for bestanden. Tilsvarende som tidligere år legges det til grunn at den 

norske kvoten utgjør 43 % av ICES-anbefalingen. 

 

ICES anbefaler at fangstene av hestmakrell i 2021 ikke bør overstige 81 376 tonn (MSY-

tilnærming). Dette utgjør en nedgang på ca. 3 % sammenlignet med rådet for 2020. 

Totalkvoten for norske fartøy vil da bli 34 985 tonn.  

 

Forhandlingene mellom Norge, EU og Storbritannia er ikke avsluttet. I inneværende 

reguleringsår har norske fartøy kunnet fiske inntil 2 550 tonn hestmakrell i ICES 

statistikkområde 4. Hvorvidt hestmakrell forblir en del av kvotebyttet i 2021 er uvisst på 

nåværende tidspunkt. 

                                                           
1 https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet2/Hoeringer-av-

reguleringer-for-2021-reguleringsmoetet  
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Høringsinstansene er enig i direktoratets tilnærming om å videreføre gjeldende 

reguleringsopplegg. Forslaget opprettholdes. 

 

3.  Kystnært hestmakrellfiske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeridirektoratet vil i 2021 fortsette dialogen med Havforskningsinstituttet og andre 

relevante aktører for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for hestmakrell som fiskes 

kystnært.  

 

Norges Fiskarlag er positive til at Fiskeridirektoratet har systematisert 

størrelsessammensetningen av hestmakrell i kystfangstene (i all hovedsak stor makrell) 

for derved å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til spørsmålet om bestandstilhørigheten 

til hestmakrellen som fiskes kystnært og i fjordene. Norges Fiskarlag og Norges Sildesalgslag 

støtter at dette arbeidet videreføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 
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