
Innspill fra NJFF til sak 21/2018 Regulering av 
fiske etter makrellstørje i 2019 
 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener en bør åpne for inntil 30 lag med fritidsfiskere får delta 

i fisket etter makrellstørje i 2019, og at det avsettes en andel av den nasjonale kvoten til dette fisket. 

NJFF mener at dette fisket primært bør kombineres med en merking av makrellstørje med spagetti-

ankermerker for økt kunnskapsinnhenting om makrellstørja langs norskekysten.  

 

Norge har noen år nå fått tildelt en andel av kvoten for makrellstørje. I år var kvoten 104 tonn. Denne vil 

etter hva Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) erfarer øke til 239 tonn i 2019 og om lag 300 tonn i 

2020. For 2018 ble 90 tonn av kvoten delt på to fartøy, 14 tonn til bifangst. NJFF har hele tiden ment at en 

andel av kvoten bør avsettes til fritidsfiske. Rommet for å gjøre dette øker ytterlig ved den pågående 

økningen kvoten. Et strengt regulert fritidsfiske etter makrellstørje vil ikke være noen trussel mot det 

begrensede kommersielle fisket som pt foregår, og høstens forskningsfangst i regi av HI har vist at det er 

en mange sportsfiskere som allerede oppfyller den typen krav en bør stille til deltagerne. Dette gjelder 

både med hensyn til relevant erfaring og med hensyn til tilgang på rett utstyr.  

 

Det er fortsatt ordninger som må være på plass med hensyn til å åpne fisket. NJFF mener det er god tid til 

å få dette på plass innen forskriften må være ferdigstilt. 

 

Forutsetningene  
Basis for fisket er “hjemmlet” i ICCATs regler: utdrag fra «17-07: RECOMMENDATION BY ICCAT 

AMENDING THE RECOMMENDATION 14-04 ON BLUEFIN TUNA IN THE EASTERN ATLANTIC 

AND MEDITERRANEAN” .  

Associated conditions to TAC and quotas  

11. Each CPC may also allocate a specific quota for the purpose of sport and recreational fisheries as defined in 

paragraphs 2.o) and 2.p).  

22. Bluefin tuna recreational and sport fishing shall be permitted in the eastern Atlantic and Mediterranean from 16 

June to 14 October.  

 

Recreational fisheries and sport fisheries  

30. Recreational and sport fisheries on bluefin tuna shall be subject to the authorization for each vessel issued by the 

flag State CPC.  

31. CPCs shall take the necessary measures to prohibit the catch and retention on board, transhipment or landing of 

more than one bluefin tuna per vessel per day for recreational fisheries and sport fisheries.  

This prohibition does not apply to CPCs whose domestic legislation requires that all dead fish be landed.  

32. The marketing of bluefin tuna caught in recreational and sport fishing shall be prohibited.  



33. Each CPC shall take measures to record catch data including weight and length overall of each bluefin tuna from 

recreational and sport fishing and transmit them to the SCRS. Dead catches of recreational and sport fisheries shall be 

counted against the quota allocated to the CPC in accordance with paragraph 11.  

34. Each CPC shall take the necessary measures to ensure, to the greatest extent possible, the release of bluefin tuna 

caught alive, especially juveniles, in the framework of recreational and sport fishing. Any bluefin tuna however landed 

should be done so whole or gilled and/or gutted. 

 

Reporting of catches  

67. Each CPC shall report its provisional monthly catches by gear type of bluefin tuna including by-catch and from sport 

and recreational fisheries and nil returns to the ICCAT Secretariat within 30 days of the end of the calendar month in 

which the catches were made.  

 

I praksis  

Kun stang, snelle 
NJFF deltok som samarbeidsorganisasjon under årets merkeforsøk utenfor Bergen. Erfaringene derfra er 

at de utstyrskrav som ble utformet i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) var tilstrekkelige. Om 

ønskelig kan muligens kravet til bruddstyrke på stang heves noe. Med disse utstyrskravene vil en sikre at 

en får fisken raskt opp til båten for eventuell merking. En vil uansett kunne holde en kortvarig kjøringstid 

med såpass strenge utstyrskrav. Internasjonalt er dette vurdert som kjøring innenfor en time. 

 

Båten skal godkjennes og fiskerne må ha særskilt tillatelse 
Båtene skal være registrert og godkjent for fisket. NJFF mener det må holde at en kreve at båten er synlig 

merket innafor en av de ordningene en mener gir tilstrekkelig sporbarhet. Å stille konkrete krav til båten ut 

over dette synes unødvendig. Gjennom god informasjon i utlysningen vil en sikre at de båter som benyttes 

er innenfor det som anses som egnet til formålet. 

Gjennom årets forskningsfiske søkte lag av fiskere om å få delta, og ble valgt ut basert på om de 

tilfredsstilte de krav som der ble satt. Det var lag av 3-5 fiskere som søkte samlet med en spesifisert 

lagleder/skipper, slik at både båt og mannskap kan vurderes samlet. NJFF mener disse kravene godt kan 

benyttes i et ordinært fritidsfiske også, og at det vil være en rasjonell måte å velge ut lagene på. NJFF 

mener at en tentativt kan begynne med å tillate inntil 30 lag å delta, og at en benytter seg av loddtrekking 

dersom flere kompetente lag enn dette melder interesse.  

Hva slags ordning en benytter for å registrere deltagerne avhenger av hvilke spesifikke krav ICCAT stiller. 

Fiskeridirektoratet har i dag en ordning for registrering av hummerfiskere 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0075/Registrering_for_hummerfiske_2018 som i det minste 

fungerer for norske fiskere. Noe lignende vil neppe kreve vesentlige ressurser å bygge opp til dette 

formålet. Det er mulig denne løsningen avskjærer andre enn nordmenn å registrere seg. Om dette 

fisket i første omgang kun skal åpnes for norske deltagere har ikke NJFF noen klar formening om, 

men det er kanskje formålstjenlig at en i hvert fall i oppstartsfasen velger en slik begrensning.   

 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0075/Registrering_for_hummerfiske_2018


Krav til regelforståelse og hvordan fisket skal fisket skal gjennomføres 

NJFF mener det er rimelig å forutsette/kreve at fiskeren er godt informert om regelverk og fiskemetode. 

Allerede i utlysningen må reglene klart beskrives. I tillegg mener NJFF det kan være formålstjenlig at 

f.eks. lagleder må være gjennom en opplæring i hvordan fisket skal foregå og hvilke rutiner som MÅ 

følges. Denne informasjonen anser NJFF at det skal være uproblematisk å få ut til deltagerne, og bidrar 

selvfølgelig gjerne med våre ressurser dersom det er behov for det.  

 

Fang & slipp, merking og opplæring 
Eventuell avlivet fisk føres på tildelt kvote. Dersom denne delen av kvoten fylles eller står i fare for å 

overfiskes avsluttes alt fritidsfiske etter makrellstørje umiddelbart. Gjenutsatt fisk går slik NJFF forstår 

regelverket utenfor dette, men skal rapporteres til ICCAT via det nasjonale forvaltningsorganet.  

Mattilsynet har vurdert at rendyrket fang og slipp ikke er forenlig med Dyrevelferdsloven. En regelstyrt 

gjenutsetting er imidlertid tillatt. Dette gjelder f.eks. om fisken er under eller over minste- eller størstemål.  

Det er stort internasjonalt erfaringsgrunnlag knyttet til gjenutsetting av makrellstørje, og bruk av 

sportsfiskeredskap er ansett som den mest skånsomme metoden dersom en skal gjøre dette. NJFF mener at 

en i samarbeid med HI bør få på plass en anledning til at sportsfiskerne merker et antall makrellstørjer 

med egnede merker. Spaghettimerker («Floy-merker») er merker som benyttes mye til dette formålet, og 

de er svært enkle å benytte også for «ufaglærte». Dette kan bli et svært nyttig bidrag til 

kunnskapsgrunnlaget for makrellstørja langs norskekysten. 

 

Dersom det gis anledning til merking fra fritidsfiskebåtene, vil det uansett kreve at f.eks. lagleder får en 

viss opplæring/innføring slik at dette foregår i tråd med de lover og regler som gjelder mht av merking av 

ville dyr. Dette gjøres i så fall i samarbeid med Mattilsynet, eventuelt også med forskningsmiljøet som 

leverer merkene. Dersom dette blir aktuelt må det kunne gjøres i kombinasjon med annen informasjon til 

fiskerne (som nevnt over). 

 

Rapporteringsplikt  
Med hensyn til å holde løpende kontroll med fangsten (i forhold til kvoten) kan det nevnes at det for 

lisensjakt over lengre tid har vært på plass et velfungerende system med en vakttelefon og toveis sms-

varsling. Jegerne er forpliktet til å straks melde fangst via sms til forvalter. Forvalter holder løpende 

kontroll på alle fellinger i sitt område og gir relevante sms-beskjeder til de lisensierte jegerne. Når kvoten 

er nådd eller står i fare for å overskrides, sendes sms med beskjed om stopp i videre utøvelse. Et 

tilsvarende system vil med sikkerhet fungere også mht et «lisensiert» makrellstørjefiske. Det er neppe 

nødvendig med så tett rapporteringsoppfølging som under lisensjakt, men teknologien er rimelig, 

tilgjengelig og den samme enten en krever rapportering straks fisken er ved båten eller om en tillater å 

rapportere når en er ved land. Hvilken teknologi og på hvilken måte dette skal gjennomføres må uansett 

vurderes i forhold til hva en mener er tilstrekkelig. Det kan for f.eks. vurderes om en bør stille krav til at 

en har VHF-radio.  

 



 

Omsetningsforbud 
Dette anser NJFF som uproblematisk. Særlig når fangstbegrensingene er så strenge som de vil måtte være.  

 

I korthet 
NJFF mener det er på høy tid at en avsetter en del av vår nasjonale makrellstørjekvote til fritidsfiske. 

Kvoten for 2019 ser ut til å bli 239 tonn. Dersom en avsetter eksempelvis 2% av dette til fritidsfiske vil det 

være tilstrekkelig til å danne et godt fundament for en reell utprøving av fritidsfiske etter makrellstørje i 

Norge. Dersom en får på plass en ordning hvor en får merke fisken fra fritidsfiskebåten vil selv en andel 

på 1% være tilstrekkelig. En slik åpning er sterkt ønskelig, og vil kunne bidra til å forbedre 

kunnskapsgrunnlaget til fordel for både det kommersielle og det rekreative fisket siden en vil kunne få 

merket fisk flere steder langs kysten.  

 

Mvh 

Øyvind Fjeldseth 

Fiskekonsulent, NJFF 
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