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Regulering av fisket etter makrell i 2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2021 og fattet
følgende vedtak:
«Makrellkvoten for 2021
Norges Fiskarlag konstaterer at kvoterådet fra ICES for 2021 indikerer en reduksjon i totalkvoten
på om lag 8% i forhold til kvoterådet for 2020. Det er foreløpig ikke gjennomført
kyststatsforhandlinger om en makrellavtale for 2021. Fiskarlaget legger til grunn at det uavhengig
av utfall forhandlingene fastsettes en norsk kvote for 2021 slik at fisket åpnes fra årets start.
Fordeling av kvoten på reguleringsgrupper
Norges Fiskarlag legger til grunn at Stortingets vedtak knyttet til kvotemeldingen ikke fører til
konsekvenser for fordelingen av makrellkvoten mellom de ulike reguleringsgruppene. Norges
Fiskarlag tilrår dermed at den norske makrellkvoten fordeles mellom de ulike flåtegruppene slik
som tidligere og i henhold til landsmøtevedtakene 5/15 og 6/07, korrigert for avtalte justeringer
mellom ringnot og pelagisk trål av 15. desember 2009, jfr. landsstyrevedtakene 128/09 og 71/10.
Praksis knyttet til fratrekk for kvoter til forsknings- og forvaltningsformål, agn og
rekrutteringskvoter (tidligere ordning) videreføres.
Samlet kystkvote fordeles til en felles reguleringsgruppe i lukket kyst, korrigert for avsetning til
åpen gruppe, ikke manntalsførte fiskere, rekrutteringskvoter, overføringen på 1 000 tonn fra
ringnotgruppen og salderingen av restkvoter/overfiske fra 2020 til 2021 som følge av
kvotefleksibilitetsordningen.
Det tilrås at kvotenivå pr. båt videreføres for 2021 på samme nivå som i 2020 både for åpen
gruppe og ikke-manntallsførte fiskere. Kriteriene for å delta i sistnevnte fiskeri må følges opp av
fiskerimyndighetene.
Reguleringsmodell lukket kystgruppe
Norges Fiskarlag tilrår at den nye reguleringsmodellen i lukket kystgruppe som ble innført i 2019
videreføres i 2021. Det har som kjent vært en del diskusjon om urimelige kvoteutslag for enkelte
fartøykategorier i den nye modellen, og Norges Fiskarlag har gjort vedtak (mai 2019) om at det
skal foretas en evaluering av erfaringene med den nye modellen, og på det grunnlag vurdere
behovet for eventuelle justeringer. Dette evalueringsarbeidet er av ulike årsaker dessverre ennå
ikke sluttført, men det tas sikte på å ferdigstille evalueringen innen utgangen av 2020, og at det
deretter foretas en organisasjonsmessig behandling av saken. I og med at en del av
makrellsesongen fortsatt gjenstår vil det være naturlig å inkludere erfaringene fra 2020 i
evalueringen.
Fiskarlaget vil også komme tilbake med forslag på nivå for overregulering når en kjenner
kvoterammen for 20201, og har mer kunnskap om hvordan årets sesong forløpt.
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Samfiske – låssetting, føring – samføring i kystgruppen
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske, føring og samføring i 2021 etter
samme mønster som i 2020, slik at dette tillates generelt for fartøy under 15 meter største lengde
innenfor lukket gruppe.
Det bes imidlertid om at det vurderes å tillate at også kystfartøy som samfisker i forbindelse med
låssetting kan samfiske med flere fartøy i løpet av ett kalenderår, slik også pelagiske trålere
(partråling) kan utøve sitt fiske etter sild.
For øvrig vises det til at Norges Fiskarlag i innspill til reguleringen av fisket etter norsk vårgytende
sild for 2021 har gått inn for at låssettingspåbudet ved alt samfiske i § 33l i oppheves i
utøvelsesforskriften.
Ringnot, SUK og trål
Norges Fiskarlag legger til grunn at gruppene ringnot, SUK og pelagisk trål reguleres med
fartøykvoter etter samme modell som tidligere år. For pelagisk trål må fartøyene selv disponere
den tildelte kvoten slik at den dekker både bifangst og et direkte fiske. Det legges til grunn at
kvotefleksibilitetsordningen på fartøynivå videreføres for alle fartøygrupper.
Kvotefleksibilitet
Det legges til grunn at kvotefleksibilitetsordningen på fartøynivå videreføres for alle fartøygrupper.
Nytt av året er at fiske ut over kvotefleksibilitetsordningen på 110 prosent i makrellfisket belastes
på fartøynivå og ikke gruppekvoten i 2021. Denne prøveordningen forutsettes videreført i 2021 da
en ikke kan ta stilling til hvordan ordningen virker fordi hovedsesongen på makrell ennå ikke er
avsluttet.
Det anmodes videre om at Fiskeridirektoratet foretar avstemming av kvoter som følge av
kvotefleksibilitetsordningen så snart som mulig på nyåret, da mange fartøy starter sin
fiskeriaktivitet tidlig i januar og har behov for å vite endelig kvoteramme som kan disponeres.
Prøveordning med bruk av snurrevad
Fiskarlaget etterlyser avklaring fra myndighetene på organisasjonens tidligere henvendelse om å
tillate en prøveordning for å benytte snurrevad i fiske etter makrell i kystgruppen.»
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