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FISKET ETTER MAKRELL I 2020 

 

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 24.-25. september 2019 og fattet slikt 

vedtak: 

 

«Makrellkvoten for 2020  

Norges Fiskarlag viser til det fortsatt ikke er inngått noen kyststatsavtale om makrell for 2020. 

Fiskarlaget legger til grunn at det uavhengig av utfall forhandlingene fastsettes en norsk kvote for 

2020 slik at fisket åpnes fra årets start.  

 

Fordeling av kvoten på reguleringsgrupper 
Norges Fiskarlag legger til grunn at den norske makrellkvoten fordeles mellom de ulike flåtegruppene 

i henhold til landsmøtevedtakene 5/15 og 6/07, korrigert for avtalte justeringer mellom ringnot og 

pelagisk trål av 15. desember 2009 og eventuell videreføring avsetningen til agnformål. Samlet 

kystkvote fordeles til en felles reguleringsgruppe i lukket kyst, korrigert for avsetning til åpen gruppe, 

ikke manntalsførte fiskere, rekrutteringskvoter, overføringen på 1 000 tonn fra ringnotgruppen og 

overførte kvoter fra 2019 til 2020 som følge av kvotefleksibilitetsordningen. 

 

Åpen gruppe 

Det legges til grunn at kvotenivå pr. båt videreføres på samme nivå (10 tonn) som i 2019 både for åpen 

gruppe og ikke-manntallsførte fiskere. Kriteriene for å delta i sistnevnte fiskeri må følges opp av 

fiskerimyndighetene, herunder gi halv kvote til fiskere som er ført på blad A i fiskermanntallet. 

 

Reguleringsmodell lukket kystgruppe 

Norges Fiskarlag tilrår at den nye reguleringsmodellen i lukket kystgruppe som ble innført i 2019 

videreføres i 2020. Det har som kjent vært en del diskusjon om urimelig kvoteutslag for enkelte 

fartøykategorier i den nye modellen, og Norges Fiskarlag har gjort vedtak (mai 2019) om at det skal 

foretas en evaluering av erfaringene med den nye modellen, og på det grunnlag vurdere behovet for 

eventuelle justeringer. I og med at mye av makrellsesongen fortsatt gjenstår vil det være naturlig å 

foreta en evaluering av erfaringene på slutten av året. 

 

Norges Fiskarlag altså går inn for å videreføre reguleringsmodellen slik den er utformet i årets 

regulering, men tar forbehold om at organisasjonen eventuelt vil fremme forslag til justeringer av 

modellen etter å ha foretatt en evaluering makrellfisket i kystgruppen. En slik evaluering foretas på 

slutten av 2019, slik at eventuelle inn spill til justeringer kan innarbeides tidlig i 2020, i god tid før 

makrellfisket i kystgruppen starter opp. 
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Fiskarlaget vil også komme tilbake på nivået for overregulering når en kjenner hvordan årets sesong 

har forløpt, og har mer kunnskap om status oppfisket kvatum ved årets slutt.  

 

Samfiske – låssetting, føring – samføring i kystgruppen 
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske, føring og samføring i 2020 etter 

samme mønster som i 2019, slik at dette tillates generelt for fartøy under 15 meter største lengde 

innenfor lukket gruppe. Det må imidlertid tillates at kystfartøy som samfisker i forbindelse med 

låssetting kan samfiske med flere fartøy i løpet av ett kalenderår, slik også pelagiske trålere 

(partråling) kan utøve sitt fiske etter sild. 

 

Ringnot, SUK og trål 

Norges Fiskarlag legger til grunn at gruppene ringnot, SUK og pelagisk trål reguleres med 

fartøykvoter etter samme modell som tidligere år. For pelagisk trål må fartøyene selv disponere den 

tildelte kvoten slik at den dekker både bifangst og et direkte fiske. Det legges til grunn at 

kvotefleksibilitetsordningen på fartøynivå videreføres for alle fartøygrupper. 

 

Den særskilte bestemmelsen i § 4 årets reguleringsforskrift vedrørende kvoteavregning for fartøy med 

makrelltråltillatelse må fjernes, da det må være registret fangst på seddel som skal ligge til grunn for 

kvoteavregningen og ikke estimert fangst, slik gjeldende regel anviser. En slik justering vil samsvare 

med regelverket for øvrige reguleringsgrupper. 

 

Kvotefleksibilitet 

Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2020 etter samme 

mønster som i 2019 for alle reguleringsgruppene.  

 

Fiskarlaget viser til tidligere diskusjoner om enkeltfartøy sitt fiske ut over fleksadgangen og hvordan 

dette avregnes. Norges Fiskarlag forventer derfor at Fiskeridirektoratet fra og med 2020 etablerer et 

kvoteavregningsregime for fartøy som overfisker sine kvoter ut over fleksadgangen, som innebærer at 

det overfiskede kvantumet belastes fartøyets individuelle kvote påfølgende år, og ikke belastes 

tilhørende gruppekvote slik gjeldende praksis er. Dette gjelder i fiskeriene etter nvg-sild, makrell, 

kolmule og nordsjøsild. 

 

Norges Fiskarlag viser videre til at Fiskeridirektoratet setter foreløpige konservative fartøykvoter ved 

nyttår og senere justerer disse når en har fått gått gjennom kvoteregnskapet for foregående sesong i 

detalj. Dette har stort sett gått greit, men kan være et problem for fartøygrupper som har relativt 

knappe kvoter og starter fisket i januar. I 2019 var dette et problem for pelagisk trål sitt fiske etter 

makrell, der en fikk påslag av kvoten etter at fartøyene hadde avsluttet fisket. Det anbefales at 

Fiskeridirektoratet prioriterer sitt arbeid på en slik måte at dette kan unngås fremover.» 
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