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REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2019

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 30.-31. oktober 2018 og fattet slikt
vedtak:

«Den norske kvoten av makrellstørje vil først være endelig avklart etter årsmøtet i ICCAT som
avholdes i Dubrovnik 12.-19. november 2018. Etter det Fiskarlaget kjenner til er det imidlertid rimelig
klart at den norske kvoten vil bli noe høyere for 2019 enn årets kvote på 104 tonn.

Fiskarlaget er kjent med at Fiskeridirektoratet legger opp til å drøfte hovedprinsippene i
størjereguleringene for 2019 på kommende Reguleringsmøte selv om den endeligekvoten ennå ikke er
fastsatt, og Norges Fiskarlag vil foreslå at fisket i 2019 reguleres innenfor følgende hovedprinsipper:

Fordeling av kvoteramme
Ettersom den norske størjekvoten fortsatt trolig vil være relativt liten og dermed gir grunnlag for et
svært lite direkte fiskeri, samt at en relativt stor andel settes av til uunngåelig bifangst, er Fiskarlaget
imot at det åpnes for et sports-og rekreasjonsfiske etter makrellstørje.

Fiskarlaget har imidlertid ikke noe imot at et eventuelt sports-og rekreasjonsfiske fortsatt kan kobles
til et forskningsprosjekt om «tagge-ordning» (merkeordning) for makrellstørje i regi av
Havforskningsinstituttet, slik dette har vært i 2018. Etter det en forstår gjennomføres slike
forskningsprosjekter utenfor fastsatte nasjonale kvoter.

Bifangst
Ut fra de siste års erfaringer med uunngåelig bifangst av makrellstørje i andre fiskerier innser
Fiskarlaget at det er nødvendig å fastsette en del av kvoten til å dekke slik bifangst av makrellstørje i
andre fiskerier. Bifangstkvoten foreslås beholdt omtrent på samme nivå som i 2018 (14 tonn).

Dokumentasjonskravene knyttet til landing av størje er svært omfattende, og en bør ikke påføre
fiskerne mer enn høyst nødvendig av ytterligere norske krav. Dette gjelder også ved landing av slike
bifangster i EU-havn hvor det er krav om fangstsertifikat. Det økonomiske utbyttet av disse fangstene
bør tilfalle utøverne tatt i betraktning de øvrige krav som stilles og at det er potensielle utgifter knyttet
til redskapsskader ved bifangst av makrellstørje.

Deltakelse -antall fartøy –fartøystørrelser –redskap mv
Norges Fiskarlag går inn for at flest mulig interesserte norske fartøy kan få delta i dette fisket
uavhengig av fartøystørrelse forutsatt at fartøyene oppfyller kravene til teknisk utrusting, herunder
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rapportering/kommunikasjon og bekvemmeligheter mv. 
 
Det bør videre gis adgang til fleksibilitet mellom redskapene not og line/krok, slik at fartøyene står 
friere til å bruke den redskapen som er mest hensiktsmessig ut fra tilgjengelighet, vær- og 
fangstforhold. 
 
Fiskarlaget foreslår å videreføre vilkårene knyttet til at fartøyet må være egnet, bemannet og utrustet 
til fiske etter makrellstørje, og at det må legges frem en plan for håndtering og levering av fangst som 
sikrer at kvaliteten ivaretas. Dette betyr at fartøy bl.a. må ha tilstrekkelig plass til observatører fra 
ICCAT’s regionale observatørordning og Havforskningsinstituttet.  
 
Fiskarlaget tilrår at det ikke bør legges avgjørende vekt på tidligere erfaring fra fiske etter 
makrellstørje med not i norske farvann.  
 
Fiskarlaget tilrår at utvelgelse av fartøy avgjøres ved loddtrekning dersom flere påmeldte fartøy 
oppfyller kravene. Fiskarlaget innser imidlertid at det kan være klare fordeler om et fartøy/rederi gis 
adgang til deltakelse to år/sesonger om gangen, men i og med at den norske kvoten fortsatt vil være 
svært lav, og gir rom for deltakelse av få fartøy pr. sesong, anbefaler Fiskarlaget at man avventer med 
å ta stilling til deltakelse ut over et år om gangen, eller en eventuell rulleringsordning. 
 
Det bør oppfordres til at rederi/fartøy som gis adgang til deltakelse i størjefisket utveksler erfaring og 
kunnskap fra sitt størjefiskeri (fangstfasen, kvalitetsbehandling, salg/marked/logistikk mv.) med andre 
rederi/fartøy som gis adgang til deltakelse (trekkes ut) i dette fisket i etterfølgende år.  
Norges Fiskarlag tar forbehold om å fremme ytterligere innspill om reguleringen av fisket etter 
makrellstørje når en kjenner den endelige kvoten for 2019. 
 
Det bør foretas en gjennomgang av de tekniske reguleringene i dette fisket i løpet av 2019» 
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