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Deres referanse

REGULERING AV FISI(ET ETTER MAKRELL I2OI7.

Iandsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 26. oktober 2016 ogfattet slikt
vedtak:

<<Generelt om makrellforvaltningen og l<vote for 2016
Norges Fiskarlag konstaterer at det er inngått en makrellavtale for 2017, men at denne fortsatt ikke
omfatter alle kyststatene. Totalkvoten innebærer en økning pä 14% og gir en kvote til norske fiskere
pä229 821 tonn.

Fordeling av kvoten på reguleringsgrupper
Norges Fiskarlag går inn for at den norske makrellkvoten fordeles mellom de ulike flåtegruppene i
henhold til landsmøtevedtakene 5/15 og 6107 hvor det bl.a. heter som følger:

<Videreføring av gjeldende kvotefordeling mellom gruppene slik dette er nedfelt i landsmøtevedtak
7/01, bortset|fraatringnotgruppens kvote reduseres med 1.000 tonn som tilfaller notgruppen under 13

meter. Dersom denne overføringen ikke er oppfisket av notgruppen under 13 meter innen 10. oktober
skal det angitte kvantum tilbakeføres til ringnotgruppen.

Kvotefordelingen i kystgruppen foreslås videreført md 65%o til notgruppen og3íYo til krok og
garngruppen, slik dette er nedfelt i landsmøtev edøk 7101. Videre foreslås det at den inteme
fordelingen i notgruppen videreføres med 23%o til noffartøy i reguleringsgruppen under l3 meter og
77% til reguleringsgruppen på l3 meter og større. Angitte kvotenøkler må imidlertid korrigeres opp
mot kvotefaktormengde i de enkelte reguleringsgruppene som følge av innplassering i
reguleringsgrupper etter faktisk lengde, jfr. punkt 6 B) i vedtaket.

I¿ndsmøtet går inn for å videreføre kvantumsavsetningen på 500 tonn til åpen gruppe (tidligere
gruppe II).>

Videre vises det til avtalen som er inngått mellom ringot og trål om justering av kvoteandelene i de to
gruppene formakrell ognvg-sild, jfr. avtale av 15. desember 2009, jfr.landsstyrevedtakene 129109 og
71110. Dette innebærer at trålgruppens makrellandel økes med 0,8 prosenþoeng fra 3,zyo til 4,0yo,
mens konsesjonspliktig ringnot reduseres tilsvarende. Norges Fiskarlag tilrår at kvotene til henholdsvis
ringnot- og trålgruppen justeres iht. forannevnte.

Det legges for øvrig til grunn at gruppekvotene korrigeres i samsvar med uûryttelsene av
kvotefleksibiliteten.
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Norges Fiskarlag viser til at Norges Sildesalgslag har påpekt det betydelige <subsidieelementeb> som
pelagiske fiskere bidrar med til hvitfisksektoren i tilknytning til de årlige avsetningene av særskilte
kvoter til agnformåI. Ut fra dette konstateres det at Sildelaget anmoder om at agnkvotene må opphøre
fra og med neste år. Norges Fiskarlag er ikke uenig i Sildelagets betraktinger, men finner likevel å
foreløpig tilrå at man også for neste år viderefører avsetninger av agnkvoter innenfor etablerte nivåLer.

Ikke-manntallsførte fiskere og åpen gruppe
Norges Fiskarlag finner det i utgangspunktet urimelig at ikke-manntallsførte fiskere skal kunne drive
et næringsfiske etter makrell, men ut fra at dette dreier seg om et gammelt tradisjonsfiske som har
pågått i generasjoner finner Fiskarlaget likevel å kunne akseptere at dette fisket videreføres innenfor
samme reguleringsramme som tidligere år.

Garn- og snøregruppen
Fiskarlaget mener at erfaringene med årets reguleringsregime i garn- og snøregruppen må
karakteriseres som positiv, og er langt på vei i samsvar med tilrådningen fra Fiskarlaget.
Organisasjonen har imidlertid så langt ikke fått aksept for å kunne benytte trålredskap, samt justere
deltakerforskriften og strukturkvoteforskriften slik at garn- og snørekvoter ikke kan flyttes over på
større notfartzy., Kvotereguleringene (overregulerte kvoter) er imidlertid ikke lenger slik at det i
samme grad motivers til slik tilpasning. Ut fra forannevnte anbefaler Fiskarlaget at
reguleringsopplegget i garn- og snøregruppen videreføres i 2017, samt at også trål innlemmes i
redskapsfleksibiliteten Norges Fiskarlag tilrår videre at eventuelle refordelinger kun bør omfatte de
fartøyer som er gitt anledning til å fiske overregulerte kvoter (maksimalkvoter) fra årets start, slik som
i är.

Det har vært reist et spørsmål om ikke fartøy med garn- og snøreadgang med største lengde over 15

meter, som starter sitt makrellfiske med not, kan gå over til å fiske med krokredskap innenfor
maksimalkvoter på et senere tidspunkt, dersom de ikke har fisket ut over garantert kvote med not.
Fiskarlaget ber om at det må vurderes åpnet for en slik mulighet, forutsatt atfartøyene ikke har fisket
ut over garantert kvote med not.

Norges Fiskarlag har drøftet om det vil være hensiktsmessig å slå sammen reguleringsgruppene
garn/snøre og not under 13 meter til en felles reguleringsgruppe, slik situasjonen var i en periode fram
til og med 200 I . Fiskarlaget tar sikte på å vurdere dette spørsmålet nærmer e i løpet av 2017 .

Norges Fiskarlag tilrår at det for 2017 legges inn en overregulering på maksimalkvotene pâ 55%o fra
årets start. Tidspunkt for eventuell refordeling foreslås satt til 15. september dersom det ikke skulle
oppstå en uforutsett fangstutvikling. Det må fortsatt tillates med forskuttering av garantert kvote
(10%), mens reslkvoter behandles kollektivt og legges til gruppekvoten.

Notgruppen under 13 meter
Norges Fiskarlag tilrår at kvoteregimet i denne gruppen videreføres, men at overreguleringen
reduseres til om lag 70Yo, jfr. erfaringene fra årets fiske hvor fisket på maksimalkvotene ble stoppet
allerede 26. august. Maksimalkvotene må kombineres med en garantert fartøykvote. Det må fortsatt
tillates med forskuttering av garantert kvote (10%), mens restkvoter behandles kollektivt og legges til
gruppekvoten.

Tidspunkt for eventuell refordeling i kystnotgruppen underl3 meter største lengde foreslås satttil 25.

august dersom det ikke skulle oppstå en uforutsett fangstutvikling. Overførtkvant¡m på 1.000 tonn fra
ringnotgruppen tilbakeføres ringnotgruppen etter 10. oktober dersom kvantumet ikke er oppfisket av
notgruppen under 13 meter.

Notgruppen på 13 meter og større
Fiskarlaget anbefaler at notgruppen på 13 meter og større reguleres med faste fartøykvoter, slik som i
år. Denne reguleringsgruppen må gis kvotefleks (10%) på fartøynivå (underfiske/overfiske) etter
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samme mal som havfiskegruppene.

Samfiske- føring - samføring i kystgruppen
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske , føringog samførin g i 2017 etter
samme mønster som i 2016, herunder adgangen til å kunne samfiske påtvers av grupper for fartøy
under 15 meter største lengde.

Generelt om refordeling
Fiskarlaget vil påpeke at etableringen av kvotefleksibilitetsregimet i utgangspunktet skal bety at
behovet for refordelinger på tvers av reguleringsgruppene ikke er like fiamtredende som tidligere.
Dersom det likevel er nødvendig med refordelinger bør første refordeling (kvoteøkning)
varsles/kunngiøres minst 3 dager før refordelingen trår i kraft. Når det gjelder prinsipielle spørsmål
knyttet til refordeling så vises det til retningslinjer nedfelt i landsmøtevedtak 6107 og
arbeidsutvalgsvedtak 13106 av juni 2006.

Ringnotgruppen og SUK-fartøy
Norges Fiskarlag gar inn for at konsesjonsbelagte ringnotfartøy reguleres i henhold til
universalnøkkelen.

Norges Fiskarlag går videre inn for at SUK-fartøy reguleres som en selvstendig gruppe med egen
faktor fastsatt med grunnlag i samlet basiskvotemengde i gruppen, jfr. landsmøtevdtak 6/07.

Det legges til grunn at reglene om kvotefleksibilitet pä fartøynivå ved årsskifte videreføres.

Tråþruppen
Norges Fiskarlag tilrår at gjeldende deltakerregime i trålgruppen videreføres i2017.
Kvotereguleringen mä følge samme kvotenøkkel som tidligere, og fisket må apnes fra årets start.

Bestemmelsene om partråling forutsettes videreført i 2017. Det legges til grunn at reglene om
kvotefl eksib ilitet på fartøyniv ä ved årssk ifte v idereføres. >

Med hilsen
NORGES FISKARLAG

M,k
Kopi til: Medlemslagene

Iandsstyrets medlemmer
Norges Sildesalgslag
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