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Deres referanse

FISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2020
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 24.-25. september 2019 og fattet slikt
vedtak:
«Den norske kvoten av makrellstørje for 2019 er på 239 tonn. Norges Fiskarlag viser til at fisket etter
makrellstørje ennå ikke er avsluttet, selv om sesongen er på hell. I det kommeriselle fisket har det
deltatt fire notfartøy og fire linefartøy. I tillegg har det deltatt fire sports- og rekreasjonsfiskeslag. Det
er også avsatt et kvantum til dekning av makrellstørje som tas som bifangst i andre fiskerier. Etter det
Fiskarlaget kjenner til har to av notfartøyene fått fangst, mens ett av linefartøyene skal ha fått
størjefangst. Slik det ser ut nå vil ikke Norge fiske opp sin tildelte størjekvote for 2019.
I og med at sesongen og fisket ennå ikke er helt avsluttet finner Norges Fiskarlag at det er for tidlig å
fremme forslag til regulering av fisket etter makrellstørje for 2020. Fiskarlaget ønsker å foreta en
oppsummering og evaluering av årets fiske og reguleringsopplegg på slutten av året, og på det
grunnlag vurdere behovet for justeringer av reguleringsopplegg for 2020. En legger til grunn at en slik
gjennomgang foretas i samarbeid med Fiskeridirektoratet.
Dersom det legges opp til at reguleringen av fisket etter makrellstørje skal behandles på
Reguleringsmøtet i november 2019, kan Fiskarlaget signalisere at en anser det som fornuftig å
videreføre hovedprinsippene i årets regulering. Fiskarlaget tar imidlertid sikte på å fremme mere
detaljer i reguleringene på nyåret 2020, slik en gjorde inneværende år.
Etter det Fiskarlaget kjenner til skal årsmøtet i ICCAT avholdes i Curaçao i tidsrommet 18.-25.
november, 2019. Det antas at kvoterammen for det norske størjefisket for 2010 vil bli avklart på
forannevnte møte, men ut fra tidligere signaler forventes det en økning av den norske kvoten.»
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