
INNSPILL TIL HØRING OM MAKRELLSTØRJEFISKE 2019 

 

Til  
Fiskeridirektoratet   
v / Maja K. Rodriguez Brix  
 
 
Fra 
Nye Bluefin AS  
v / Atle Magne Nekkøy, Linn Theres Nekkøy og Åsmund Midtbø  

 

Nye Bluefin AS ønsker å komme med følgende innspill til høringsmøte januar 2019.  

Vi vil prøve å stille med minst en representant under møtet.  

 

Størjenot 

Vi mener at det bør innføres et påbud om moderne størjenot, tilpasset dagens båter, for 

deltagelse i dette fiskeriet. Ved bruk av en tilpasset størjenot vil man være bedre rustet for å 

unngå bifangst av andre arter. Makrellstørjen er ofte fangstbar når den beiter på andre arter 

som Makrell, Kolmule, Sild og Tobis etc. Under fiskeriet, høsten 2017 ble det observert store 

flak av Makrellpir under fangsting. Bruk av stormasket størjenot var det som utelukkende 

hindret bifangst.  

 

Enkelte argumenterer for at ordinær ringnot er godt nok for dette fiskeriet. Dette 

argumentet holder ikke mål når man ser skadene slike nøter har fått når ringnotbåter har 

forvekslet makrellstørje med makrell, kastet på denne stimen med makrell/sildenot, for så å 

få titalls av størjehull. Dette viser blant annet at en slik not verken er robust nok, eller 

funksjonell for denne type fiskeri.  

 

Bruk av konvensjonell ringnot kan også by på problemer i sterk strøm langs kysten. Med 2-

3knops strøm er faren stor for at nota vil legge seg sammen og skade/drepe størjen før en 

har fått kastet til siden, noe som kan føre til forringet kvalitet og i verstefall tap av fisk. 

Stormasket størjenot vil stå finere i strømmen og ikke legge seg så lett sammen som 

konvensjonell ringnot. 

 



Båtkvoter 

Vi ser det hensiktsmessig at båtkvoten i gruppen not 24-45meter bør være 50-55t. Dette på 

grunn av tidligere erfaringer som viser at 25-30% går vekk i innmat, hode og hale, noe som 

gir betraktelig lavere omsettelig produkt. Derfor trengs 50-55t pr båt for å forsvare 

innvesteringer knyttet til rigging og gjennomføring. Utgiftene til dette fiskeriet er betydelig, 

med tanke på utgifter til ICCAT inspektør, emballasje, transport, lokaler, og investering i 

størjenot, etc.  

 

 

Refordelingsdato 

Dersom utgangspunktet for start av sesong er så tidlig som midten av Juli (10-15 Juli), bør 

det foreligge en refordelingsdato i midten av september, 2 måneder seinere. Værbildet 

utvikler seg ofte til det verre i slutten av september og makrellstørjen blir villere og 

vanskeligere å fangste utover i sesongen. Derfor mener vi at om ett enkelt fartøy har igjen 

mer en 50% av sin kvote innen denne dato (10-15 sept.), bør kvoten fordeles til fartøy som 

har fisket opp sin kvote, slik som vanlig refordelingspraksis. Dette for å sikre at den nasjonale 

kvoten blir landet, noe som er viktig for fremtidige forhandlinger.  
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