SAK 26/2015

REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I 2016

Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter makrell for 2016 for
Sametinget som ledd i gjennomføringen av konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og
statlige myndigheter.
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SAMMENDRAG

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre det gjeldende reguleringsopplegget.
Det er besluttet at gjenstående kvantum for garn- og snøregruppen ved utgangen av 2015 som
er utover kvotefleksibilitetsordningen overføres i sin helhet til 2016. Fiskeridirektøren ber om
innspill på hvorvidt det gjenstående kvantumet for garn- og snøregruppen i 2015 (inkl. utover
kvotefleksibilitetsordningen) i sin helhet skal fordeles til garn- og snøregruppen eller om det
også skal fordeles til øvrige grupper i kystfartøygruppen i 2016.
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OPPSUMMERING AV FISKET ETTER MAKRELL I 2014

I 2014 hadde Norge en disponibel kvote på 278 868 tonn makrell. Tabell 1 gir en oversikt
over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.
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Tabell 1: Fordeling og fangst i 2014
Ant.
adg.1, 2

Ant.
brukte
adg.

Fartøygrupper

Kvote
(tonn)

Fangst
(tonn)

Fartøy med ringnottillatelse

194 935

79

79

200 228

Små ringnotfartøy (SUK)

17 695

17

17

17 441

Trål (inkl. estimert bifangst)

11 028

23

21

11 364

Kyst - lukket gruppe

50 580

423

347

44 304



not < 13 m.st.l

7 697

152

129

6 595



not ≥ 13 m.st.l

25 530

60

49

25 089



garn- og snøre

17 353

211

169

12 620

Kyst – åpen gruppe

400

190

380

Kyst – landnot

100

10

116

Agnkvote

1 500

1 259

Forskning og undervisning
Nord for 65⁰ N 3

1665

1 876

Totalt

965
278 868

66

1 013
277 981

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 15. april 2015/ Norges Sildesalgslag per 28. april 2015.
1 Antall adganger per 31. desember 2013
2 I kyst - åpen gruppe og landnot, samt nord for 65°N er det oppgitt antall fartøy som har deltatt i fisket
3 Ved årets begynnelse var det avsatt 5 000 tonn til fiske nord for 65°N. Nærings- og fiskeridepartementet besluttet 3. oktober
2014 å oppheve ordningene og gjenstående kvantum ble tilbakeført til fartøygruppene. På det tidspunktet var det 965 tonn
som var beregnet oppfisket og derfor ble 4 035 tonn tilbakeført til fartøygruppene.

Av tabell 1 fremgår det at det er landet 277 981 tonn makrell i 2014. Dette kvantumet består
av overført kvote fra 2013, ordinær kvote for 2014 og fiske på forskudd av kvoten i 2015 (jf.
kvotefleksibilitetsordningen).
Tabell 2 viser kvoter og fangst av makrell relatert til kvoteåret 2014. Med kvoteåret menes
fangst som belastes den norske totalkvoten i 2014 angitt i reguleringsforskriften. Fisket i 2014
som er gjort på forskudd av kvoten for 2015 er ikke tatt med i tabell 2, da dette skal belastes
kvoteåret 2015.
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Tabell 2: Kvoter i 2014, fangst relatert til kvoteåret 2014, ufisket kvote 2014, justering
gruppekvote 2015
Kvoteår 2014 - Fangst (t) i 2013 og 2014
Kvote
2014 (t)

Utdelt
kvote
2014
(t)1

194 935

SUK

Fangst i
2013 på
kvoten
for
20142

Ordinær
fangst
2014

Overfiske
utover 10
% kvotefleks

194 223

8 904

184 175

796

17 695

17 518

844

16 468

40

Trål

11 028

10 605

447

10 084

187

Kyst – lukket gruppe

50 580

48 669

42 053

238

17
352
10
718
44 247

6 277

21

6 536

Fartøygrupper

Ringnot

Sum
fangst

193 875



not < 13 m.st.l

7 697

6 167

1 956
238



not ≥ 13 m.st.l

25 530

25 221

1206

23 243

216

24 665

 garn- og snøre
Kyst - åpen gruppe

17 353

17 281

512

12 533

1

13 046

400

400

345

345

100

100

121

121

Agn

1 500

1 500

1 259

1 259

Forskning- og
undervisning

1665

1665

1 876

1 876

965

965

1 084

1 084

278 868

274 680

Kyst - landnot

Nord for 65° N3
Totalt

12 151

257 465

1 261

269 793

Ufisket
kvote 2014 Justering
(kvotegruppefleks på
kvote 2015
inntil 10%)
(t)
(t)
1073
202
56

-369
151

1482

Kilde: Norges Sildesalgslag per 29. oktober 2015
1 Utdelt kvote gjennom faktoren. Kvote justert for overfiske utover kvotefleksibilitet foregående år, avrunding i forbindelse
med fastsettelse av faktor osv. For garn- og snøre gruppen og kystnotfartøy under 13 m. st. l. er det justert gruppekvote som
vises.
2 Fangst i 2013 på kvoten for 2014 – på fartøynivå
3 Ved årets begynnelse var det avsatt 5 000 tonn til fiske nord for 65°N. Nærings- og fiskeridepartementet besluttet 3. oktober
2014 å oppheve ordningene og gjenstående kvantum ble tilbakeført til fartøygruppene. På det tidspunktet var det 965 tonn
som var beregnet oppfisket og derfor ble 4 035 tonn tilbakeført til fartøygruppene.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) avsatte ved årets begynnelse 5 000 tonn makrell til
fiske i Nord-Norge for 2014. 6. mai d.å. sendte NFD forslag til reguleringsopplegg på høring.
NFD fastsatt 4. juli d.å. reguleringsopplegget med virkning fra samme dato som innebar
etablering av en bonuskvoteordning for havfiskefartøy og en tilleggskvoteordning for
kystfiskefartøy under 500m³.
NFD besluttet med virkning fra 3. oktober å oppheve disse ordningene. Endringene innebar at
restkvantumet i avsetningen ble tilbakeført og refordelt som ordinær kvote i de respektive
flåtegruppene for inneværende år. Bakgrunnen for endringen var at fartøygruppene med
restkvantum hadde et pågående fiske i mer sørlige områder, og at det erfaringsmessig er lite
makrell i nord på denne tiden av året. For fartøy med ringnottillatelse, små ringnotfartøy og
trålfartøy gjenstod det henholdsvis 3 553 tonn, 282 tonn og 200 tonn.
Gruppen kystnotfartøy under 13 meter største lengde var regulert med maksimalkvoter med
garantert kvantum i bunn. Tilsvarende som i 2011-2013 var fisketakten for gruppen god og
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725
36
169

405
4 235

3 341

fiske på maksimalkvotene ble stoppet 19. september 2014. Fartøy kunne fortsatt fiske
innenfor garantert kvote og kvotefleksibilitetsordningen.
2014 var en utfordrende makrellsesong for garn- og snøregruppen. Vandringsmønsteret og
tilgjengeligheten hadde endret seg siden 2013. Fisketakten for gruppen var lav. Det ble
foretatt to kvoteøkninger på maksimalkvoten, men det gjenstod allikevel et betydelig kvantum
av gruppens kvote i 2014. Hele kvantumet på 4 240 tonn ble overført til 2015.
For øvrig tilsa fiskets gang at det ikke var behov for ytterligere endringer.
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3.1

FISKET ETTER MAKRELL I 2015

DELTAKERREGULERING

I henhold til forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte
former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften § 2 -21 og § 4-1) kan følgende fartøygrupper
delta:
- fartøy med ringnottillatelse
- fartøy med makrelltråltillatelse
I henhold til forskrift av 19. desember 2014 nr. 1823 om adgang til å delta i
kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften §§ 16 - 19) kan følgende fartøygrupper
delta:
- fartøy med adgang til å delta med not eller garn og snøre i lukket gruppe
- små ringnotfartøy (SUK)
- fartøy med adgang til å delta med not eller garn og snøre i åpen gruppe
Videre kan fartøy med dispensasjon delta i henhold til forskrift 10. februar 2011 nr 593 om
fiske med landnot ved fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert.

3.2

AVTALESITUASJONEN

3.2.1 Kvoter
Frem til 2009 ble det totale uttaket av makrell i Nordøst Atlanteren fastsatt i forbindelse med
de årlige kyststatsforhandlingene mellom Norge, EU og Færøyene om forvaltning av makrell.
Island har siden 2010 deltatt i kyststatsforhandlingene. I årene 2010-2013 oppnådde ikke
kyststatene enighet om forvaltning av makrellbestanden. I samme periode har Norge og EU
inngått årlige avtaler om forvaltning av makrell og avsetning av kvantum til øvrige nasjoners
fiske.
Etter krevende forhandlingsrunder ble det i mars 2014 klart at en ikke kunne oppnå enighet
om en firepartsavtale om forvaltning av makrellbestanden. Norge, Færøyene og EU ble 12.
mars 2014 enige om en trepartsavtale om fordeling og forvaltning av makrell. Avtalen har en
varighet på fem år og de tre partene er enige om å fastholde den relative fordelingen seg i
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mellom i avtaleperioden. Den relative fordelingen er henholdsvis 26,67 % til Norge, 14,93 %
til Færøyene og 58,40 % til EU.
Norge, EU og Færøyene inngikk 21. november 2014 en trepartsavtale for forvaltning av
makrell for 2015. Totalkvoten ble satt til 1 054 000 tonn makrell i 2015. Dette er en
reduksjon på 15 % sammenlignet med 2014. I hele avtaleperioden har partene blitt enige om
en avsetning på 15,6 % av totalkvoten til øvrig kyststat og relevante fiskerinasjoner. I 2015
utgjør dette 164 424 tonn. I tabell 3 fremgår kvotene for 2015 til Norge, Færøyene og EU i
henhold til avtalen:

Tabell 3: Kvoter i 2015 til Norge, Færøyene og EU
Kyststater
Kvote i 2015
(tonn)
Norge
Færøyene
EU

237 250
132 814
519 512

Den norske kvoten for 2015 er på 237 250 tonn makrell. I tillegg får Norge en overføring fra
Færøyene i 2015 på 5 140 tonn makrell1. Videre overføres 312 tonn til Sverige2. Norsk kvote
etter overføringer er på 242 078 tonn i 2015.

3.2.2 Soneadgang
Den norske kvoten på 242 078 tonn kan i sin helhet fiskes i norske farvann og i internasjonalt
farvann. Norske fartøy kan fiske 237 250 tonn i EU-sonen, i ICES område IVa34. Videre kan
norske fartøy fiske 51 625 tonn i Færøyenes fiskerisone i 20155.

3.3 TOTAL- OG GRUPPEKVOTER

I 2015 er det avsatt 1 265 tonn forsknings- og undervisningsformål og 1 200 tonn til agn.
Dette innebærer at det står igjen 239 613 tonn til fordeling mellom fartøygruppene.
Fordelingen av disponibel kvote er i tråd med Norges Fiskarlag sitt landsmøtevedtak 6/07,
samt avtale mellom Norges Fiskarlag og Sør-Norges Trålerlag av 15. desember 2009.
Fordelingen er vist i tabell 4.

1

Bilateral avtale mellom Norge og Færøyene av 12. desember 2015
Nabolandsavtalen av 4. desember 2014
3
Bilateral avtale om forvaltning av makrell mellom Norge og EU av 21. november 2014.
4
Av dette kvantum kan 47 450 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde VIa (nord for 56º30’N), og
hvorav 18 852 tonn kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, og VII d, e, f og h. Videre kan 3000 tonn
av totalkvoten fiskes i ICES statistikkområde IIIa (Skagerrak).
5
Bilateral avtale om forvaltning av makrell av 12. mars 2014, samt bilateral avtale mellom Norge og Færøyene
av 12. desember 2015
2
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Tabell 4: Fordelingen av norsk totalkvote i 2015
Fordeling grupper
Kystfartøy
Trålfartøy
Ringnotgruppen:
Små ringnotfartøy

Konsesjonspliktige ringnotfartøy

Fordelingsnøkkel (%)
18,5 % av totalkvoten
4,0 % av totalkvoten
77,5 % av totalkvoten
8,3 % av
ringnotgruppens
kvote
91,7 % av
ringnotgruppens
kvote

2

Faktisk andel
(%)

45 3281
9 585
184 7002
15 413

18,9 %
4,0 %
77,1 %
6,4 %

169 287
70,7 %
239 613

Totalt
1

Gruppekvote
(tonn)

Inkluderer 1 000 tonn overført fra ringnotgruppen til kystnot under 13 meter største lengde
Etter overføring av 1000 tonn fra ringnotgruppen til kystnot under 13 meter største lengde

Kvotefleksibilitetsordningene i 2014 ble videreført i 2015. Fartøy med ringnottillatelse, små
ringnotfartøy og fartøy med makrelltråltillatelse, samt kystnotfartøy med største lengde på
eller over 13 meter, kan overfiske eller underfiske sin kvote med inntil 10 %. Adgang til å
overføre ufisket kvantum for sistnevnte gruppe gjelder kun fartøy med registrert fangst på
fartøyets deltageradgang i 2014. Dette blir belastet eller godskrevet påfølgende års
fartøykvote. Kystnotfartøy med største lengde under 13 meter og fartøy med adgang til å delta
med garn og snøre kan kun overfiske den garanterte kvoten med inntil 10 %, som blir belastet
påfølgende års fartøykvote.

3.4 TOTALT OPPFISKET KVANTUM

Per 26. oktober d.å. er det ifølge Norges Sildesalgslag fisket 230 120 tonn makrell i 2015,
hvorav 7 839 tonn i EU-sonen. Dette kvantumet består av overført kvote fra 2014, ordinær
kvote for 2015 og fiske på forskudd av kvoten i 2016 (jf. kvotefleksibilitetsordningen).
Det er totalt fisket 233 404 tonn makrell som avregnes kvoten for 2015. Dette er inkludert 18
325 tonn som ble fisket på forskudd i 2014. Det er fisket henholdsvis 1 252 tonn og 979 tonn
makrell som avregnes kvoten til agn og forskning og undervisning i 2015. Tabell 5 viser
norsk kvote, fangst og restkvote fordelt på grupper for kvoteåret 2015.
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Tabell 5: Norsk kvote, fangst og restkvote (tonn) fordelt på grupper for kvoteåret 2015
Kvoteår 2015 - Fangst (t) i 2014 og 2015

Fartøygrupper

Ringnot

Kvote
2015

Utdelt
kvote
2015 (t)1

Fangst i
Overfiske
Ordinær
2014 på
utover 10
fangst
kvoten
% kvote2015
2
for 2015
fleks

169 287

168 882

14 901

150 964

517

SUK

15 413

15 241

908

12 969

15

Trål

9 585

9 075

870

4 842

33

45 328

48 851

1 646

42 573

334

13 m.st.l

6 993

6 944

115

7 194

30

m.st.l.

22 333

22 420

1452

20 185

115

15 252
650
100
1 200

19 487
650
100
1 200

79

15 194
502
99
1 252

189

1265

1265

242 078

245 264

Kystfartøygruppen
·

not <

·

not ≥ 13

· garn- og snøre
· åpen gruppe
· landnot
Agn
Forskning- og
undervisning
Totalt

979
18 325

214 180

899

Sum
fangst

Restkvote
2015

166 382
13
892
5 745
44
553
7 339
21
752
15 462
502
99
1 252

2 500

979

286

233 404

11 860

1 349
3 330
4 298
-395
668
4 025
148
1
-52

Kilde: Norges Sildesalgslag per 29. oktober 2015
1 Utdelt kvote gjennom faktoren. Kvote justert for overfiske utover kvotefleksibilitet foregående år, avrunding i forbindelse
med fastsettelse av faktor osv. For garn- og snøre gruppen og kystnotfartøy under 13 m. st. l. er det justert gruppekvote som
vises.
2 Fangst i 2014 på kvoten for 2015 på fartøynivå.

3.6

RINGNOTGRUPPEN

3.6.1 Faktorer
Fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy er inneværende år regulert med
fartøykvoter. Ved faktorfastsettelsen ble det blant annet tatt hensyn til overfiske utover 10 %,
kvotefleksibilitet, underregulering som følge av avrunding av faktor ved faktorfastsettelsen
foregående år. Faktoren ble ved årets begynnelse satt til 3,98 for fartøy med ringnottillatelse
og 3,54 for små ringnotfartøy. På bakgrunn av forholdene nevnt ovenfor ble faktorene for
fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy økt til henholdsvis 4,05 og 3,78 i mars 2015.
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3.6.2 Fiske med trål for fartøy med ringnottillatelse
Fra og med 2015 kan fartøy med ringnottillatelse, som er tildelt tillatelse til å fiske med trål,
fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål. I henhold til forskrift
22. desember 2008 nr 37 om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) § 16 bokstav e)
har Fiskeridirektoratet adgang til å forby dette fisket. I en årrekke frem til og med 2014 var
hovedregelen at det var forbudt for fartøy med ringnottillatelse å fiske med trål i Nordsjøen
etter makrell, taggmakrell og sild i perioden 1. september til 31. desember. Fiskeridirektoratet
hadde da anledning til å gi dispensasjon fra dette forbudet. Bakgrunnen for regelendringen var
det endrede vandringsmønsteret til de pelagiske artene.

3.7

TRÅLGRUPPEN

3.7.1 Faktor
Fartøy med makrelltråltillatelse er inneværende år regulert med fartøykvoter. For trålgruppen
tok man også hensyn til overfiske utover 10 % kvotefleksibilitet, underregulering som følge
av avrunding av faktor ved faktorfastsettelsen, estimert. Faktoren ble ved årets begynelse satt
til 0,74. På bakgrunn av forholdene overfor ble endelig kvotefaktor for trålere satt til 0,83 i
mars 2015.

3.7.2 Bifangst av makrell i industritrålfisket
Gruppekvoten for trålgruppen i 2016 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av
differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av makrell tatt som bifangst i
industritrålfisket i Nordsjøen i 2015. Dette antas å være uregistrert bifangst av makrell i
industritrålfisket. Det vil bli avregnet et kvantum medgått som bifangst etter 2015 sesongen
som vil bli gjennomført etter beste skjønn og med moderate kvanta, tilsvarende de foregående
år. Det vises for øvrig til punkt 6.4.2.

3.8

KYSTGRUPPEN

3.8.1 Fordeling
Av kystgruppens kvote ble det avsatt et kvantum på 650 tonn til fartøy under 13 meter som
faller utenfor adgangsbegrensingen i fisket etter makrell (åpen gruppe), samt en kvote på 100
tonn for fiske etter makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert. Disse
kvantaene ble fratrukket kystfartøygruppens kvote før fordeling på de ulike gruppene.
Av kystgruppens kvote etter avsetningene ble kystnotgruppen tildelt en kvote på 65 % og
garn- og snøregruppen tildelt en gruppekvote på 35 %.
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Kystnotgruppen er deretter delt inn i to grupper i henhold til fartøyets største lengde med en
grense på 13 meter. Kvoten er fordelt mellom disse to gruppene basert på andel av
kvotefaktorer.
Tabell 6 viser fordeling av gruppekvoten i 2015 mellom de ulike kystfartøygruppene.

Tabell 6: Fordeling av kystfartøygruppens gruppekvote i 2015
Andel (%)

Kystfartøygruppe
Avsetning åpen gruppe
Notfiske for ikke-manntallsførte fiskere
Lukket gruppe kyst1
Garn/ snøre
Kystnot

Kvantum (tonn)

650
100
44 578
15 252
29 326
45 328

35
65

Totalt
1

Overføring på 1 000 tonn fra ringnotgruppen til kystnot under 13 meter største lengde er lagt til etter fordeling mellom garn/
snøre og kystnot.

Tabell 7 viser fordelingen av gruppekvoten mellom kystnotfartøy etter største lengde.

Tabell 7: Fordeling av gruppekvoten mellom kystnotfartøy etter største lengde
Totalt antall
Grupper
Under 13 m st.l. 2,3
13 - 21,35 m st.l.
Totalt

Deltaker- Struktur- Rettigheter
adganger kvoter

Gruppekvote1
(tonn)

Andel
(ca. %)

156

0

156

6 9933

21,2

58

81

139

22 333

78,8

214

81

295

29 326

100,0

Kilde: Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 28. november 2014
1 Gruppekvotene er eksklusive kvotefleks fra 2014 til 2015
2 Inkluderer fartøy med hjemmelslengde under 13 meter, men med største lengde inntil 15 meter.
3 Inkluderer 1000 tonn overført fra ringnotflåten.

3.8.2 Kystnotfartøy under 13 meter største lengde
Kystnotfartøy under 13 meter største lengde og kystnotfartøy med største lengde mellom
13-14,99 meter med hjemmelslengde 10-12,99 meter6 har i 2015 en gruppekvote på 6 993
tonn. Dette er inkludert 1 000 tonn overført fra ringnotgruppen til kystnotfartøy under 13
meter største lengde.
Gruppen var fra årets begynnelse regulert med maksimalkvoter med en overregulering på om
lag 80 % med garanterte kvantum i bunn.

6

Fiskeri- og kystdepartementet besluttet 24. juni 2008 at fartøy med største lengde mellom 13-14,99 meter og
hjemmelslengde 10-12,99 meter skal reguleres sammen med fartøy i gruppen med største lengde under 13 meter
(J-melding 142-2008).
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Tilsvarende som tidligere år har det ikke vært behov for å foreta endringer da fisketakten i
gruppen har vært god. Fisket ble stoppet 4. september da gruppekvoten var beregnet
oppfisket. Uavhengig av stoppen kan fartøy tilhørende gruppen fortsette fisket innenfor de
garanterte kvotene og kvotefleksibiliteten.

3.8.3 Kystnotfartøy på eller over 13 meter største lengde
Kystnotfartøy på eller over 13 meter største lengde har i 2015 en gruppekvote på 22 333 tonn.
Fra årets begynnelse var gruppen regulert med fartøykvoter uten underregulering. Innføring
av kvotefleksibilitetsordningen gjør at Fiskeridirektoratet ikke vurderte det som nødvendig å
benytte underregulering for å hindre overfiske av gruppekvoten.

3.8.4 Garn- og snørefartøy
Garn- og snørefartøy har i 2015 en gruppekvote på 15 252 tonn. I tillegg ble det overført
4 240 tonn fra 2014 til 2015. Gruppen har dermed en kvote på 19 492 tonn i 2015. Gruppen er
regulert med maksimalkvoter, med garantert kvantum i bunn. Etter innspill fra Norges
Fiskarlag ble overreguleringen i mars satt til 30 %. Bakgrunnen var den uavklarte situasjonen
med hensyn til adgangen til redskapsfleksiblitet i garn- og snøregruppen (se avsnitt 3.8.5). 18.
september ble overreguleringen økt til 70 %. Det er fisket 15 513 tonn i 2015. Dette vil si at
det per 26. oktober gjenstår 3 979 tonn. I utgangspunktet kan det overføres 10 % av
gruppekvoten på 15 252 tonn, det vil si 1 525 tonn.
NFD har gitt Fiskeridirektoratet adgang til også å overføre gjenstående kvantum i 2015 til
2016 som er utover kvotefleksibilitetsordningen. På den bakgrunn har Fiskeridirektoratet
besluttet at gjenstående kvanumet ved årsskiftet for garn- snøreguppen overføres i sin helhet
til 2016.

Fiskeridirektøren ber om innspill på hvorvidt det gjenstående kvantumet for garn- og
snøregruppen i 2015 (inkl. utover kvotefleksibilitetsordningen) i sin helhet skal fordeles til
garn- og snøregruppen eller om det også skal fordeles til øvrige grupper i kystfartøygruppen i
2016.

3.8.5

Redskapsfleksibilitet

I reguleringsmøte høsten 2014 viste Norges Fiskarlag til at noen fartøy med adgang til å
delta med garn- og snøre i fisket etter makrell også kan bruke not. Videre viste Norges
Fiskarlag til at organisasjonen tok sikte på å nedsette en arbeidsgruppe for å diskutere en
mulig utvidelse av redskapsfleksibiliteten. Det ble signalisert at Norges Fiskarlag ville
komme tilbake til dette så tidlig som mulig i 2015, slik at en eventuell endring i
redskapsfleksibilitet for makrell kunne gjøres i 2015-reguleringen.
Fiskeridirektoratet mottok 5. mai 2015 innspill fra Norges Fiskarlag vedrørende utvidet
redskapsfleksibilitet og samfiske i fisket etter makrell, hovedsakelig for garn- og
snøregruppen. Bakgrunnen for forslagene er en rapport utarbeidet av et internt utvalg i
Norges Fiskarlag. På den bakgrunn utarbeidet Fiskeridirektoratet et saksdokument til
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reguleringsmøte 4. juni 2015 hvor forslagene til Norges Fiskarlag ble vurdert.
Fiskeridirektoratet er opptatt av at reguleringsopplegget må utformes så enkelt som mulig,
primært av hensyn til næringsutøverne, men kontrollhensyn må også vektlegges. I
Fiskeridirektoratet sitt saksfremlegg ble et alternativt forslag til redskapsfleksibilitet
presentert. Dette forslaget tar hensyn både til næringens behov for redskapsfleksibilitet og
behovet for regelforenkling. Se saksdokument 3/2015 til reguleringsmøte for ytterligere
beskrivelse7.
I etterkant av reguleringsmøte var det dialog mellom Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet
for å søke å finne en felles løsning. Det ble klart at det ikke var mulig å finne en felles løsning
før inneværende makrellsesong for gruppen kom i gang, På den bakgrunn tilrådet
Fiskeridirektoratet at det ikke ble gjort endringer med hensyn på redskapsfleksiblitet i
kystgruppen sitt fisket etter makrell inneværende reguleringsår. Dette ble meddelt NFD i brev
av 8. juli 2015.
Fiskeridirektoratet fikk deretter i oppdrag av NFD å utarbeide et høringsnotat hvor det ble
foreslått at fartøy med hjemmelslengde mellom 13 og 15 meter og med største lengde under
15 meter i garn- og snøregruppen i fiske etter makrell gis adgang til å fiske kvoten
(maksimalkvoten) med not, samt samfiske for låssetting. Dette ble foreslått som en
prøveordning for 2015.
På bakgrunn av innspillene i høringsprosessen besluttet NFD 9. september at alle fartøy med
adgang til å delta i fisket etter makrell i garn- og snøregruppen kan fiske garn-og
snørekvoten med not i 2015.
Makrellsesongen for garn- og snøregruppen er nå på hell. I følge Norges Sildesalgslag per
26. oktober har gruppen totalt fisket 15 513 tonn makrell. 8 701 tonn er fisket med not, det
vil si 56 %. Videre er det fisket 6 812 tonn med garn/ dorg, det vil si 44 %. Til
sammenligning var det i 2014 69 % som fisket med garn/ dorg.
Fiskeridirektoratet vil i nær fremtid gjøre en analyse av gruppens fiske i 2015 som vil bli
gjort tilgjengelig for næringen.

3.8.6 Samfiske for låssetting
Notfartøy tilhørende reguleringsgruppen notfartøy med største lengde under 13 meter har,
som i 2014, adgang til å drive samfiske for låsseting. Fra og med 10. juli 2015 ble det åpnet
for at også fartøy i garn- og snøregruppen med hjemmelslengde under 13 meter og største
lengde under 15 meter fikk adgang til å drive samfiske for låssetting.
Bestemmelsene som omhandler samfiske for låssetting ble fra og med 2015 flyttet fra de
aktuelle reguleringsforskriftene til utøvelsesforskriften.
Utøvelsesforskriften § 33 h fjerde ledd lyder som følger:
«Notfartøy som skal drive samfiske etter makrell må begge tilhøre enten reguleringsgruppen
notfartøy med største lengde under 13 meter eller garn- og snøregruppen. I garn- og
7

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet/Sakspapirer-innspill-og-referat-frareguleringsmoetene/Juni-2015
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snøregruppen er det kun fartøy med hjemmelslengde under 13 meter og største lengde under
15 meter som kan drive samfiske for låssetting.»
Per 22. oktober 2015 var det ca 30 aktive samfiskelag tilhørende i kystnotgruppen under 13
meter største lengde. Videre var det ca. 5 aktive samfiskelag tilhørende garn- og
snøregruppen.

3.8.7 Åpen gruppe
Denne gruppen kan fiske og lande innenfor en avsetning på 650 tonn. Fartøy i åpen gruppe
kan fiske og lande inntil 10 tonn makrell i 2015. Dette gis som maksimalkvoter. Gruppen har
per 26. oktober 2015 fisket 502 tonn.

3.8.8 Landnotfiske etter dispensasjon
I 2015 kan denne gruppen fiske og lande inntil 100 tonn makrell. Den enkelte fisker kunne
fiske og lande makrell innenfor en maksimalkvote på 15 tonn. Garantert kvantum er 5 tonn.
Fisket ble stoppet 2. juni 2015 da gruppekvoten var beregnet oppfisket. Gruppen har per 26.
oktober fisket 99 tonn makrell.

3.9

UTØVELSE OG KONTROLL AV MAKRELLFISKET

Den nasjonale operasjonelle risikoanalysen for 2015 og vinteren 2016 belyste det faktum at
det var en forholdsmessig stor makrellkvote som skulle fiskes og at det fremdeles kunne
oppstå problemer i utøvelsen av fisket, samt utfordringer i kontrollen av samme fiskeri.
Det var også i 2015 sesongen store ansamlinger av makrell på feltet, noe som i enkelte tilfeller
medførte at spesielt de minste makrellfartøyene tok for store kast til at de kunne laste all
fangst på egen kjøl. Det kom rapporter fra Kystvakten tidlig i sesongen om manglende
samarbeid mellom flåtegruppene. I noen tilfeller ønsket ikke fartøy fra ringnotgruppen å
overta fangst fra fartøy i kystnotgruppen, noe som gjorde at makrell ble sluppet tilbake i havet
og neddrept. I andre tilfeller ble det registrert at ringnotfartøyene ikke ønsket å overta fangst
fra fartøy i egen gruppe. Hendelsene resulterte i brev fra Fiskeridirektoratet til næringens
organisasjoner der disse ble oppfordret til å anmode sine medlemmer om å endre praksis på
feltet.
Det er registrert ulovlige slippingsituasjoner også under årets makrellfiske, men dog ikke så
mange som i fjor. Situasjonene kom i forbindelse med at fartøy på på feltet ikke ønsket å
pumpe fangst fra fartøy som ikke hadde kapasitet til å ta all fangst på egen kjøl.
Som nevnt over var det også i år utfordringer med for store kast i forhold til fartøyets
lastekapasitet og at andre fartøy ikke var villige med å bidra til å få ilandført all makrell som
var fangstet. Det er to saker til behandling hos Fiskeridirektoratets regionkontor om
avkortning av kvote grunnet manglende ilandføring av hele fangsten.
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Samarbeid om å få ilandført all fangst fungerer best når både ringnot- og kystfartøy er tilstede
på feltet samtidig.
Det ble i løpet av sesongen sendt ut en pressemelding som anmodet utøverne i
makrellfiskeriene om å utøve aktsomhet under fisket for å unngå neddreping av makrell.

3.10 DISPENSASJON FRA FORBUD MOT FISKE INNENFOR FJORDLINJENE FOR
FARTØY OVER 15 METER

Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske etter makrell innenfor
fjordlinjene nord for N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ (jf. utøvelsesforskriften § 33 f, 1. ledd). Det er
gitt dispensasjon for fartøy under 28 meter til å fiske innenfor fjordlinjene fra Troms fylke og
sørover, med unntak av i Ofoten (jf. utøvelsesforskriften § 33 f, 4. ledd)
Fiskeridirektoratet kan gi unntak fra forbudet om å fiske innenfor fjordlinjene i særlige
tilfeller der det er i henhold til § 33 f 7. ledd:
- nødvendig for den praktiske gjennomføringen av fisket, og
- forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger.

Fiskeridirektoratet åpnet 1. juli 2015 for fiske etter makrell innenfor fjordlinjene for fartøy på
eller over 28 meter største lengde fra Troms og sørover, med unntak av Ofoten. Åpningen
gjaldt til og med 1. september 2015.Videre åpnet Fiskeridirektoratet 7. juli for fiske etter
makrell innenfor fjordlinjene i Finnmark for fartøy på eller over 15 meter største lengde i
perioden frem til og med 1. september 2015.

3.11 BIFANGST AV MAKRELL I ANDRE FISKERIER

I saksdokument sak 25/2014 til reguleringsmøte høsten 2014, samt oversendelse til NFD av
17. desember 2014, viste Fiskeridirektoratet til et behov for presisering og harmonisering av
bifangstbestemmelsene for makrell.
Fra og med 2015 er hovedregelen at det ikke er tillatt å ha bifangst av makrell ved fiske etter
andre arter, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets makrellkvote, eller fartøyet er uten
adgang til å delta i fisket etter makrell. Det forventes at det enkelte fartøy disponerer kvoten
og adgangen for kvotefleksibilitet slik at den også dekker eventuell bifangst av makrell i
fisket etter andre arter.
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4

4.1

RAMMEVILKÅR FOR REGULERINGEN AV FISKET I 2016

BESTANDSSITUASJONEN

ICES kom med kvoteråd for makrell den 30. september 20158
ICES har vurdert makrellbestanden og mener at gytebestanden er over føre-var-nivået og at
den har full reproduksjonsevne. Gytebestanden økte i perioden 2002–2014, men har gått litt
ned i 2015. Fiskedødeligheten ble redusert fra midten av 2000-tallet til stabilt omkring 0,30
rundt 2010, før den økte til 0,34 i 2014. Fiskedødeligheten blir nå vurdert til å være høyere
enn den som gir maksimalt bærekraftig langstidsutbytte, og det er økt risiko for at den også er
høyere enn føre-var-nivået. Rekrutteringen har vært økende siden slutten av 1990-tallet med
to store årsklasser (2002 og 2006). 2011-årsklassen ser ut til å være godt over gjennomsnittlig
stor, mens 2013-årsklassen ser ut til å være den svakeste siden 2003.

Figure 1: Oversikt over bestandsutviklingen for perioden 1980-2015

Kilde: ICES Advice 9.3.25 Mackerel in Subareas I-VII and XIV and Divisions VIIIa-e and IXa (Northeast Atlantic), figur
3.2.25.1 (publisert 30. september 2015)

ICES anbefaler at totalfangsten i 2016 ikke bør overstige 667 385 tonn. Dette er i henhold til
en beskatning som gir maksimalt bærekraftig utbytte (FMSY på 0,22). Bakgrunnen for at ICES
gav råd på FMSY var at det ikke forelå en internasjonal avtalt forvaltningsplan da ICES rådet
ble utarbeidet.
Nordsjøkomponenten trenger fortsatt beskyttelse og derfor videreføres tidligere anbefalinger:
• å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
• å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli
• at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes
8

Kilde: Havforskningsinstituttet
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Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES.
Bestandsberegningsmetoden har vært i bruk siden metoderevisjonen (benchmark) i 2014, og
bestandsberegningen er gjort tre ganger med denne modellen. Etter 2014 har oppfatningen av
bestanden endret seg ved hver oppdatering av bestandsberegningene. Endringen mellom 2014
og 2015 skyldes i stor grad at tidsserien på IESSNS-toktet er kort. Bestandsberegningen er
mer usikker i år siden det er to år siden eggtoktet ble gjennomført. Neste år skal ny indeks fra
eggtokt være tilgjengelig for bestandsberegningen. Det er knyttet stor usikkerhet til både
dagens bestandsestimat for nordøstatlantisk makrell og prediksjonen for neste år.
Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 1,84 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 3 millioner tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 3 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 0,36
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0,25
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,22
Forventet gytebestand i 2016: 3 131 490 tonn (forutsatt at total fangst blir i henhold til
estimatet)
Tabell 8 gir en oversikt over ICES rådgivning for perioden 2008-2016.

Tabell 8: ICES råd for perioden 2008-2016
Råd
År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20141
2015
2016
1

Nedre (t)

Øvre (t)
349 000
443 000
527 000
592 000
586 000
497 000
927 000
831 000

456 000
578 000
572 000
646 000
639 000
542 000
1 011 000
906 000
667 385

Endring (%)
27 %
-1 %
13 %
-1 %
-15 %
+ 87 %
- 10 %
- 26 %

Oppdatert råd for 2014 presentert i mai 2014.

4.2

AVTALESITUASJONEN I 2016

Kyststatene møttes i Clonakilty 20.-23. oktober for å diskutere forvaltningen av makrell for
2016. Det ble klart at det på dette tidspunktet ikke ville bli enighet om forvaltning og
fordeling av makrell for 2016 mellom alle kyststatene, samt øvrige fiskerinasjoner.
Norge, EU og Færøyene inngikk 23. oktober 2015 en trepartsavtale for forvaltning av makrell
for 2016, herunder en langsiktig forvaltningsstrategi. Totalkvoten ble satt til 895 900 tonn
makrell i 2016, det vil si en reduksjon på 15 % sammenlighet med fastsatt totalkvote i 2015.
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I henhold til den femårige trepartsavtalen om fordeling og forvatning av makrell 9 skal det i
hele avtaleparioden avsettes 15,6 % av totalkvoten til øvrig kyststat og relevante
fiskerinasjoner. I 2016 utgjør dette 139 620 tonn. I tabell 9 fremgår kvotene for 2016 til
Norge, Færøyene og EU i henhold til avtalen:

Tabell 9: Kvoter i 2016 til Norge, Færøyene og EU
Kyststater
Kvote i 2015
(tonn)
Norge
Færøyene
EU

201 663
112 892
441 586

Den norske kvoten for 2016 er på 201 663 tonn makrell. Norge kan forskuttere/ spare inntil 10
% av kvoten i 2016, det vil si 20 166 tonn, som belastes/ godskrives kvoten i 2017.
Det legges til grunn en overføring til Sverige på samme nivå som i 2015, det vil si 312 tonn. I
2015 ble det overført 5 140 tonn fra Færøyene til Norge iht den bilaterale avtalen for 2015. De
bilaterale forhandlingene Norge og Færøyene for 2016 er planlagt etter reguleringsmøte.
Fiskeridirektoratet tar ikke høyde for en eventuell overføring fra Færøyene i dette
saksdokumentet. Fiskeridirektoratet legger til grunn en kvote etter overføring på 201 351 tonn
i 2016.
Den norske kvoten kan fiskes i norske farvann og i internasjonalt farvann, samt i EU-sonen, i
ICES område IVa1011. Videre kan norske fartøy fiske 39 512 tonn i Færøyenes fiskerisone i
201612.

5. REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKET I 2016

Det vises til punkt 3.1 hvor gjeldende deltakerreguleringer er beskrevet.
Fiskeridirektøren legger til grunn at gjeldende vilkår i konsesjonsforskriften og
deltakerforskriften videreføres i 2016.

9

12. mars 2014

10

Bilateral avtale om forvaltning av makrell for 2016 mellom Norge og EU av 23. oktober 2015
Av dette kvantum kan 40 333 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde VIa (nord for 56º30’N), og hvorav 16 024
tonn kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, og VII d, e, f og h. Videre kan 3000 tonn av totalkvoten fiskes i ICES
statistikkområde IIIa (Skagerrak)
12 Bilateral avtale om forvaltning av makrell av 12. mars 2014
11
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6. REGULERINGSOPPLEGGET FOR DE ENKELTE FARTØYGRUPPER I 2016

6.1 FORDELING AV NORSK TOTALKVOTE

Som nevnt i avsnitt 4.2 legges det i dette saksdokumentet til grunn at norsk kvote, etter
overføring til Sverige, er på 201 351 tonn.
Fiskeridirektøren viser til pågående prosess med utlysning av forskningskvoter for 2016.
Størrelsene på kvanta som avsettes til undervisningsordningen, forskningsformål og
lærlingkvoter i 2016 er først kjent når endelig forskrift fastsettes rett før årsskiftet.
Fiskeridirektøren legger derfor til grunn at inneværende års avsetninger til formålene nevnt
ovenfor, er det beste estimatet for avsetninger i 2016. Avsetningenes størrelse utgjør en svært
liten andel av totalkvotene i de enkelte fiskeriene og har derfor ingen betydning for forslaget
til regulering. I de fiskerier hvor det er innført kvotefleksibilitet mellom kvoteår, vil
ubenyttede andeler på avsetningene påplusses neste års totalkvote og motsatt gå til fratrekk
dersom avsetningene er for lave.
På bakgrunn av ovennevnte legger Fiskeridirektøren til grunn en avsetning til
undervisningsordningen, forskningsformål og lærlingekvoter i 2016 på 1 265 tonn.
Tilsvarende er det for størrelsen på kvanta avsatt til agnformål som også først er kjent når
endelig forskrift fastsettes rett før årsskiftet. Fiskeridirektøren legger derfor til grunn en
avsetning til agnformål på samme nivå som inneværende år, det vil si 1 200 tonn.
Fiskeridirektøren legger til grunn at avsetningen til undervisningsordningen,
forskningsformål, lærlingkvoter og agn trekkes av totalkvoten før fordeling på fartøygrupper.

6.2 FORDELING AV KVOTE MELLOM FARTØYGRUPPENE

I det videre arbeidet legges det til grunn en kvote på 198 559 tonn etter avsetning på totalt 2
465 tonn makrell slik beskrevet i punkt 6.1. Dette kvantumet legges inn i kvotestigen fastsatt
av Norges Fiskarlag i sitt landsmøtevedtak 6/07.
Fiskebåtredernes Forbund og Sør-Norges Trålerlag sin avtale om endret fordeling av
gruppekvotene for makrell og norsk vårgytende sild mellom ringnot- og trålgruppen
videreføres i 2016. Ny fordeling, etter justeringer som beskrevet over, er vist i tabell 10.
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Tabell 10: Fordelingen av norsk totalkvote i 2016
Fordeling grupper
Kystfartøy
Trålfartøy
Ringnotgruppen:
Små ringnotfartøy

Konsesjonspliktige ringnotfartøy

Fordelingsnøkkel (%)
18,5 % av totalkvoten
4,0 % av totalkvoten
77,4 % av totalkvoten
8,3 % av
ringnotgruppens
kvote2
91,7 % av
ringnotgruppens
kvote2

Totalt
1
2

Gruppekvote
(tonn)

Faktisk andel
(%)

37 733
7 942
152 883

19,0 %
4,0 %
77,0 %

12 772

6,4 %

140 111

70,6 %

198 559

Inkluderer 1 000 tonn overført fra ringnotgruppen til kystnot under 13 meter største lengde
Etter overføring av 1000 tonn fra ringnotgruppen til kystgruppen

Fiskeridirektoratet legger ovennevnte fordeling i 2016 til grunn i det videre arbeidet. Videre
legger Fiskeridirektøren til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet over årsskiftet på
gruppenivå blir videreført som i 2015.

6.3 RINGNOTGRUPPEN

Fiskeridirektøren legger, som tidligere år, til grunn at fartøy i ringnotgruppen tildeles
fartøykvoter på grunnlag av ”universalnøkkelen”.
Fiskeridirektøren legger videre til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet på fartøynivå for
ringnotgruppen videreføres som i 2015.

6.4 TRÅLGRUPPEN

6.4.1 Fartøykvoter og kvotefleksibilitet
Fiskeridirektøren legger, som tidligere år, til grunn at fartøy i trålgruppen tildeles fartøykvoter
på grunnlag av ”universalnøkkelen”.
Fiskeridirektøren legger videre til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet på fartøynivå for
trålgruppen videreføres som i 2015.

6.4.2 Bifangst i industritrålfisket
I en rekke fiskerier er det nødvendig å avkorte total- eller gruppekvoter basert på estimater på
grunn av stor usikkerhet i fangstregistreringen ved mottak av fisk til industriformål.
Fiskeridirektoratet har over tid prøvd å løse dette problemet gjennom prøvetaking ved
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landing. Det har imidlertid ikke lykkes å etablere et troverdig faktum i form av estimat av de
kvanta bifangst som går uregistrert til oppmaling med denne tilnærmingen.
Plikten til å registrere fangst korrekt hviler på fisker og mottager. Det er i strid med kravene i
forskrift 6.mai 2014 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) når fisker og mottaker
ikke foretar artssortering og dermed unnlater å føre sluttseddel på lovpålagt måte. Det er også
en kompliserende faktor at norske landanlegg gjennomgående ikke oppfyller kravene til vekt
og veiesystemer som forutsatt i landingsforskriften. Det er også utfordrende at
kontrollgjennomføring ofte vanskeliggjøres som følge av HMS problemstillinger i det fysisk
arbeidsmiljøet på bedriftene.
På grunnlag av det som er beskrevet og de erfaringer som er gjort over år er
Fiskeridirektoratet kommet til at også denne delen av næringen i større grad må forventes å
selv løse de oppgaver lovgiver har pålagt dem. Det erkjennes at dette vil innebære en
omstillingsprosess som ikke er innen rekkevidde for 2016 reguleringene. Fiskeridirektoratet
vil imidlertid så snart som mulig komme tilbake med informasjon til næringen med en
beskrivelse av de krav og forventninger som følger av landingsforskriften.
Dette innebærer at avregning av kvantum medgått som bifangst etter 2016 sesongen vil bli
gjennomført etter beste skjønn og med moderate kvanta, tilsvarende de foregående år.

6.5 KYSTFARTØYGRUPPEN

6.5.1 Fordeling av kystfartøyenes gruppekvote
Fiskeridirektøren legger til grunn at kvoten til kystfartøygruppen fordeles som i inneværende
år. Dette vil si at det avsettes et kvantum til fartøy under 13 meter som faller utenfor
adgangsbegrensingen i fisket etter makrell (åpen gruppe), samt en gruppekvote for
landnotfiske etter dispensasjon. Disse kvantaene blir fratrukket kystfartøygruppens kvote før
denne fordeles på de ulike gruppene.
Videre legger Fiskeridirektøren til grunn at lukket gruppe deles som i år, slik at
kystnotgruppen tildeles en gruppekvote på 65 % og garn- og snøregruppen tildeles en
gruppekvote på 35 % av kystfartøygruppens kvote.
Tabell 11 viser fordeling av gruppekvoten i 2016 mellom de ulike kystfartøygruppene.
Tabell 11: Fordeling av kystfartøygruppens gruppekvote i 2016
Andel (%)

Kystfartøygruppe
Avsetning åpen gruppe
Notfiske for ikke-manntallsførte fiskere
Lukket gruppe kyst1
Kystnot
Garn/ snøre

65
35

Totalt
1

Kvantum (tonn)

650
100
36 984
24 309
12 594
37 734

Overføring på 1 000 tonn fra ringnotgruppen til kystnot under 13 meter største lengde er lagt til etter fordeling mellom garn/
snøre og kystnot.
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Fiskeridirektøren legger videre til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet på gruppenivå for
kystgruppen videreføres som i 2015.

6.5.2 Åpen gruppe
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes et kvantum på 650 tonn for fartøy i åpen gruppe.

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i åpen gruppe gis en maksimalkvote på 10 tonn makrell.

6.5.3 Landnotfiske etter dispensasjon
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for landnotfiske etter dispensasjon settes til 100
tonn.

Fiskeridirektøren foreslår at de som er gitt dispensasjon gis en maksimalkvote på 15 tonn,
med et garantert kvantum i bunn på 5 tonn.

6.5.4 Kystnot
Tilsvarende som i inneværende år deles kystnotgruppen inn i to grupper i henhold til fartøyets
største lengde. Grensen går ved 13 meter største lengde. I gruppen kystnot under 13 meter
største lengde inkluderes fartøy med hjemmelslengde under 13 meter, men med største lengde
mellom 13 og 14,99 meter. Det er tatt hensyn til at overføringen på 1 000 tonn fra ringnotflåten
godskrives kystnotgruppen under 13 meter største lengde.
Tabell 12 viser fordelingen av gruppekvoten mellom kystnotfartøy etter største lengde.

Tabell 12: Fordeling av gruppekvoten mellom kystnotfartøy etter største lengde
Totalt antall
Grupper
Under 13 m st.l. 2
13 - 21,35 m st.l.
Totalt

Deltaker- Struktur- Rettigheter
adganger kvoter
156
0
156

Gruppekvote1
(tonn)

Andel
(ca. %)

5 932

21,2 %

58

81

139

18 377

78,8 %

214

81

295

24 309

100 %

Kilde: Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 28. november 2014
1 Gruppekvotene er eksklusive kvotefleks fra 2015 til 2016
2 Inkluderer fartøy med hjemmelslengde under 13 meter, men med største lengde inntil 15 meter.
3 Inkluderer 1000 tonn overført fra ringnotflåten.

Fiskeridirektøren tar sikte på å fordele strukturgevinster og justere kvotefaktorene for
kystnotgruppen i nær framtid. Forrige gang dette ble gjort var høsten 2013.
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Fiskeridirektøren legger, som inneværende år, til grunn at fartøy i kystnotgruppen på eller
over 13 meter største lengde tildeles fartøykvoter uten underregulering.
Overreguleringsgraden for kystnotgruppen under 13 meter største lengde avhenger av
kvotestørrelsen og vil bli satt i samråd med næringen.
Fiskeridirektøren legger videre til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet på fartøynivå for
kystnotgruppen videreføres som i 2015.

6.5.5 Garn- og snøregruppen
Fiskeridirektøren legger til grunn at garn- og snøregruppen reguleres som èn gruppe. Videre
legger Fiskeridirektøren til grunn av gruppen blir regulert med maksimalkvoter, med garantert
kvote i bunn. Dette er tilsvarende som inneværende år.
Overreguleringsgraden for garn- og snøregruppen avhenger av kvotestørrelsen og vil bli satt i
samråd med næringen.
Fiskeridirektøren legger videre til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet på fartøynivå for
garn- og snøregruppen videreføres som i 2015.
Det vises til avsnitt 3.8.5 vedrørende redskapsfleksibilitet i garn- og snøregruppen i 2015.
Fiskeridirektoratet vil i nær fremtid gjøre en analyse av gruppens fiske i 2015 som vil bli
gjort tilgjengelig for næringen. På bakgrunn av denne analysen vil Fiskeridirektoratet be om
innspill på utformingen av en redskapsflekbilitetsordning for 2016.

6.5.6 Kvoteskjæringsdato og refordeling
For inneværende år ble det satt følgende refordelingsdatoer:



For fartøy under 13 meter største lengde i kystnotgruppen den 25. august
For fartøy i garn- og snøregruppen den 15. september

Fiskeridirektøren ber om innspill på om tilsvarende datoer som inneværende år skal fastsettes
for 2016.

6.6 STENGING AV FISKEFELT

Situasjoner som medfører at makrell ulovlig slippes for sent og drepes ned ønsker
Fiskeridirektoratet å unngå. Fokus på tilstedeværelse på feltet av Kystvakten og seilende
inspektører fra overvåkingstjenesten skal bidra til dette. Videre vil Fiskeridirektoratet
videreføre arbeidet med å se på muligheten og behovet for å innføre et regime for stenging av
fiskefelt.
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Fiskeridirektoratet vil følge makrellfisket i 2016 med en innsats som avspeiler prioriteringene
i Nasjonal Strategisk Risikovurdering med påfølgende operasjonelle risikovurderinger på de
enkelte nivå. Fokus vil være på ulovlig slipping, størrelsessammensetning og
bifangstproblematikk.

6.7 ÅPNINGSTIDSPUNKT FOR DET ORDINÆRE FISKET

ICES anbefaler at det ikke fiskes makrell i Skagerrak (IIIa), sentrale og sørlige Nordsjøen
(IVb og IVc) hele året, samt nordlige delen av Nordsjøen (IVa) i perioden 15. februar til 31.
juli.
Fiskeridirektoratets prinsipale standpunkt er at fisket etter makrell i de nevnte områdene og
periodene bør begrenset av hensyn til bestanden. På bakgrunn av at det norske makrellfiske i
svært liten grad foregår i disse områdene er Fiskeridirektoratet likevel av den oppfatning at
det ikke er nødvendig å gjeninnføre åpningstidpunkt i fiske etter makrell på nåværende
tidspunkt. Dersom fiskemønsteret endres vil vi vurdere å foreslå å gjeninnføre
åpningstidspunkt for det ordinære fisket.
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