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Merknad
Merknad

Generelt 
En har som følge av en betydelig forbedring, særlig i 
Middelhavsbestanden i de seinere åra igjen fått en del makrellstørje 
(størje) i vårt område. ICCAT har siden 2014 tildelt Norge en kvote som 
utgjør ca kun 0,23% av totalkvoten.  
Observasjonene av størje både i Norge, Danmark og Sverige har økt 
betydelig de siste årene. Dette indikerer at forekomsten av store modne 
individer av den sorten som oppsøker våre farvann fortsatt er i god 
utvikling. IUCN-klassifiseringen for bestanden i Europa er satt Nær 
truet selv om bestandsvurderingen slik vi forstår det er vurdert til 
livskraftig dersom en ser bort fra usikkerhet mht fangstdata. 
 
'The current assessment, if it is correct, would lead to Least Concern. 
However, the virtual population analysis (VPA) methodology is completely 
dependent on the reported landings, which are uncertain, and the trend 
is driven by data from the last two years which, in a VPA, are the least 
reliable of the time series. Therefore, T. thynnus is assessed as Near 
Threatened in the European marine region.' (IUCN Red List 2017-2) 
 
Basert på dette mener også NJFF det fortsatt er rom for et visst fiske 
etter størje også i Norge.  
Slik vi forstår det vil fisket denne gangen reguleres på ordinært vis og 
ikke som forsøksfiske. Det synes rimelig tatt i betraktning at en 
antagelig får lite faglig ut av å videreføre forsøket slik det til nå 
har vært utført.  
 
I land med fiske etter makrellstørje anses det som rimelig at det 
avsettes en andel til sports-/fritidsfiske. Andelen er ikke gitt.  
Tatt i betraktning at fiske etter makrellstørje sammenlignet med annet 
fiskeri i Norge vil ha marginal økonomisk betydning, er det langt 
rimeligere enn i andre land at en avsetter en kvote til sports-
/fritidsfiske i Norge.  
ICCAT har minimumsregler for dette fisket, men det er opp til de ulike 
nasjonene å finne ordninger mht å administrere det.  
NJFF har i flere omganger bedt fiskeriforvaltningen berede grunnen for 
en åpning, men har ikke oppfattet at hverken direktorat eller 
departement har lagt ned noen innsats for å få dette på plass. Vi mener 
mener det nå er på høy tid å sette av en andel av den norske kvoten til 
et fritidsfiske etter størje som følger de regler som er satt av ICCAT. 
En har god tid til å få på plass det praktiske innen sesongen starter 
neste høst. 
 
Parallelt (eller alternativt) bør en gi Havforskningsinstituttet økonomi 
til å få etablert et forskningsprosjekt ala det en har SLU og DTU-Aqua 
kom i gang med i høst i henholdsvis Sverige og Danmark. Ved å 
levendemerke et antall størjer vil en i tillegg til å høste erfaringer 
med fangstutstyr (bieffekt) kunne høste betydelig ny kunnskap om størjas 
vandringsmønster mm (hovedmål).  
NJFF mener altså primært at en bør sette av en andel av den norske 
kvoten til sportsfiske (f.eks. 2 tonn i første omgang). Parallelt med 
dette bør en i 2018 starte opp det nevnte prosjektet med levendemerking 
av størje. 
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Dersom en kun velger å få på plass et reint forskningsprosjekt (under 
ICCAT-paraplyen) vil eventuell død fisk, slik vi forstår det, ikke 
påvirke den norske kvoten.  
 
 
Registrering av fartøy og fiskere 
Siden arten har vært borte så lenge, er det sparsommelig med praktisk 
erfaring med dette fisket i sportsfiskermiljøet i Norge. Mange har 
imidlertid erfaring med størje fra Middelhavet (hovedsakelig liten fisk 
30-100kg), og noen få titalls fiskere har erfaring med stor fisk (150-
400kg) ved kysten av Canada. Fisket er i tillegg såpass spesielt, og 
krevende at det er lite trolig at antall fiskere som melder seg er 
betydelig.  
Det er uansett et fiske hvor det er behov for erfaringer fra våre 
farvann. Fisket i Canada foregår etter fisk på 'vår' størrelse, men på 
svært grunt vann. Dimensjonering av utstyr mm må derfor kanskje 
tilpasses de faktiske forholdene. Erfaringer særlig fra den svenske 
delen av merkeforsøket i høst hvor det ble fanget og merket 14 individer 
(130-350kg) med relativt dypt vann under båtene viser imidlertid at de 
anbefalinger mht utstyr vi har fått fra fiskere med erfaringer fra 
Canada holder mål også mht fiske i våre sjøområder. Denne typen 
anbefalinger mht utstyr og forberedelser til fisket må formidles klart 
til eventuelle deltagere - enten det er i ordinært men strengt regulert 
sportsfiske eller mht eventuelle deltagere i en forskningsfangst. 
 
Dersom en heller enn å åpne for en dedikert kvote til dette fisket i 
Norge i 2018 går for et forskningsfiske der stang/snelle benyttes som 
redskap, kan en i det minste få et inntrykk både av interessen for 
fisket.  
En vil også ha anledning til å vurdere metoder for å registrere både 
båter og fiskere på en formålstjenlig måte.  
 
Årets innføring av registrering for hummerfiske, viser uansett at det 
finnes gode tekniske løsninger mht å få dette på plass dersom en ønsker 
å prioritere det. 
Det er etter NJFFs mening på høy tid å prioritere det! 
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