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Ad Sak 21/2020 Regulering av fiske etter
makrellstørje 2021
Vedr. rekreasjons- og merke- og slippfiske
Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) viser til sak 21/2020 om regulering av fiske etter makrellstørje
2021 til reguleringsmøtet 2020.
Basert på årets erfaringer anbefale Fiskeridirektøren at både rekreasjons- og merk- og slipp fisket
etter makrellstørje videreføres også i 2021 med de samme kravene og vilkårene som i 2020. det
foreslås også at de som ble godkjent for fisket i 2020 ikke trenger ny godkjenning, men må melde seg
for eventuelt fiske i 2021. Norges Jeger og Fiskerforbund støtter dette.
Sportsfiskerne har bidratt til verdifull kunnskapsinnhenting også i 2020
I 2020 er 24 fisk fanget på stang (5 av dem av Havforskningsinstituttet). Totalt har det blitt landet 8
makrellstørjer i rekreasjonsfisket. HI har fått tilsendt filet- og organprøver av 7 individer som nå blir
analysert for blant annet miljøgifter og parasitter. Disse prøvene hadde HI ellers ikke fått tilgang til
siden filetprøvene krever oppdeling av fisken i flere biter, noe som ikke er mulig med kommersiell
fangst. Under merk-og-slipp fisket har det blitt merket totalt 9 makrellstørjer med spagettimerker.
Denne merkingen er en del av et stort internasjonalt merkeprosjekt (ICCAT-GBYP) og ved gjenfangst
vil man få informasjon om vekst og vandring. Under merk-og-slipp fisket døde en fisk ved båten på
grunn av propellskade, og filet- og organprøver av denne fisken ble sendt til HI for videre analyse, og
resten av fisken ble spist. HI har totalt merket 5 makrellstørjer med satellittmerker (4 fanget av HI og
en av et merk- og-slipp team). Satellittmerkene gir detaljert informasjon på vandringen av størje over
et år. Alle fiskene med satellittmerker ble merket nord for 61°N som er den nordligste merking av
makrellstørje med satellittmerker noensinne.
I løpet av fisket har en avdekket noen svakheter mht oppsett av rigg. Dette ble så snart det ble
oppdaget utbedret, men som inntil det resulterte i at noen fisk sleit lina og gikk med krok/line. Dette
er selvfølgelig uheldig, men viser også at også et relativt uorganisert fiske likevel er så godt
koordinert at en raskt kan justere eventuelle svakheter i utøvelsen av fisket.
Den største suksessfaktoren i 2020 var at en ga tillatelse til seks ganger så mange fiskelag som i 2019.
Flere båter på sjøen gir sterkt forbedrede muligheter for å oppdage fisk, og å finne rett metode
avhengig av hvordan makrellstørja oppfører seg.
For 2020 ble det ikke satt noen grense for antall merk og slipp-lag eller lag for rekreasjonsfiske. Det
mener NJFF er en tilnærming en bør videreføre, og forhåpentlig vil flere lag kunne kvalifisere for
deltagelse

Størrelse på kvote
I forslaget for fiske for 2021 er det foreslått en økt kvote for rekreasjonsfisket, samt å utvide
høstingen til å omfatte 2 fisk pr fiskelag. Det støttes av NJFF.
Det synes imidlertid som om det ikke er helt samsvar mellom det som anbefales i teksten og den
oppsummeringen som er laget under dette emnet. Det er derfor noe uklart hva som foreslås. Det
står (mine uthevinger):
I 2020 var det kun tillatt å lande en makrellstørje til matauk pr. rekreasjonsfiskelag.
Fiskeridirektøren foreslår at dette tallet økes til to fisk pr. lag og dette fisket vil bli stoppet for den
enkelte båt når båten har fisket og landet en makrellstørje til matauk.
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes et kvantum på seks tonn makrellstørje til
rekreasjonsfiske etter makrellstørje. Fiskeridirektøren foreslår videre at det avsettes ett tonn
makrellstørje til makrellstørje som dør eller er døende i forbindelse med merk- og slippfiske etter
makrellstørje. Totalt avsettes det åtte tonn til rekreasjons- og merk og slippfisket etter
makrellstørje
Dersom slik tillatelse ikke gis er det kun alminnelig rekreasjonsfiske etter makrellstørje som kan
gjennomføres, og dette fisket vil da bli stoppet for den enkelte båt når båten har fisket og
landet en makrellstørje til matauk. Hvert fartøy vil uansett kun kunne lande en makrellstørje pr.
dag, og Havforskningsinstituttet skal få mulighet til å ta prøver av fangsten.
NJFF støtter som nevnt at det åpnes for å fange inntil to makrellstørjer pr rekreasjonsfiskelag. Det er
imidlertid noe uklart i teksten hentet fra kap 6.8 avsnitt i) i høringsnotatet (over). I den innledende
teksten til forslaget foreslås 2 fisk, men i selve forslaget fremkommer det som om en foreslår én fisk
pr lag. NJFF antar dette er en korrekturfeil. I forslaget listes også de to kvotene opp, 6+1 tonn, men
det summeres opp til 8 tonn i total kvote for dette fisket. NJFF mener godt en kan legge seg på 8 tonn
uten at det har noen betydning for det øvrige fisket.
Ut over dette har ikke NJFF noen kommentarer ut over at vi mener fiskeridirektoratet har gitt enn
god beskrivelse av hvordan rekreasjons- og merk- og slippfisket har foregått i 2020, og har stor tro på
at sportsfiskerne også i 2021 skal bidra med mye nyttig informasjon om både makrellstørja og
sportsfisket etter arten i våre farvann.
Vennlig hilsen
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