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Dercs rcferanse

REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I2018 - HERUNDER
ARBEIDSGRUPPEPROSESS OM KYSTREGULERINGENE FOR 2018
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 3.-4. oktober 2017 og fattet slikt
vedtak:
<Norges Fiskarlag jobber med å utvikle alternative reguleringsmodeller i kystgruppens makrellfiske
med henblikk på forenklinger og mer forutsigbarhet. Dette arbeidet har pågått i en intern
arbeidsgruppe, men har tatt noe mer tid enn først forutsatt. Så snart innstillingen fra arbeidsgruppen
foreligger vil den bli gjenstand for organisasjonsmessig behandling. Dette betyr at Fiskarlaget
foreløpig ikke er i posisjon til å fremme et reguleringsopplegg for kystflåten for 2018.

til reguleringsopplegg

senere i høst, og vi har erfaringer fra
tidligere år der reguleringsopplegget i makrellfisket ikke har blitt fastsatt før utpä vårparten i selve
reguleringsåret. Målet må imidlertid være å fastsette makrellreguleringene så tidlig som mulig i 2018.

Fiskarlaget tar sikte på å fremme et forslag

Fiskarlaget legger imidlertid til grunn at reguleringsoppleggene for ringnotgruppen, herunder SUK og
trålgruppen videreføres i 2018 etter samme mønster som tidligere. Fiskarlaget forutsetter at også at
hovedfordelingene av den norske makrellkvoten følger gjeldende fordelingsnøkler.
Norges Fiskarlag viser til at den minste notflåten i år har hatt vanskeligheter med å finne gode
fangstbare þstnære forekomster av makrell. Det har imidlertid vist seg at bruk av lys under notfisket
har bidratt til å bedre fangstmulighetene for makrell, og det ble derfor søkt om tillatelse til bruk av lys
i Møre og Romsdal firlke. Fiskarlaget er tilfreds med at Fiskeridirektoratet imøtekom dette.
Fiskarlaget har nå mottatt ønske fra fiskere andre steder på kysten om å kunne benytte lys under
notfiske etter makrell i fflker lenger nordover (bl.a. Nordland). På denne bakgrunn ber Norges
Fiskarlag om at det åpnes for bruk av lys i notfiske etter makrell i alle Slkene nordover kysten. Dette
innebærer at det er behov for å endre de lokalene reguleringsforskriftene i alle f,,lkene hvor regler om
lysbruk er regulert. Det anmodes derfor om at det så snart som mulig ihøst (2017), også åpnes opp for
å kunne bruke lys i notfiske etter makrell i områdene nord for Møre og Romsdal >
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