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Regulering av fisket etter hestmakrell i 2022
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2021 og fattet
følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag viser til at hestmakrell er en av flere ufordelte bestander Norge og EU/UK er enig
om få til felles forvaltning og fordeling av, men denne prosessen er stanset opp. Fiskarlaget legger
til grunn at norske myndigheter forsøker å gjenoppta forannevnte prosess på et tidspunkt en finner
dette strategisk ut fra å ivareta norske interesser.
Fiskarlaget viser til at ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene av vestlig
hestmakrell i 2022 ikke overstiger 71 138 tonn.
Norges Fiskarlag konstaterer med interesse at Fiskeridirektoratet nå har systematisert
størrelsessammensetningen av hestmakrell i kystfangstene (i all hovedsak stor makrell) for derved
å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til spørsmålet om bestandstilhørigheten til hestmakrellen som
fiskes kystnært og i fjordene. Fiskarlaget tilrår at dette arbeidet videreføres i samarbeid med
Havforskningsinstituttet.
Fiskarlaget legger til grunn at det fastsettes en norsk kvote av hestmakrell for 2022 som
forholdsmessig er på samme nivå (43%) som tidligere år. Norske årlig hetsmakrellkvoter kan også
bli tilført kvanta gjennom eventuelle kvotebytter.
Fiskarlaget legger videre til grunn at fisket etter hestmakrell i 2022 holdes åpent for de samme
flåtegruppene som tidligere har hatt adgang til å delta i dette fisket i 2021, og reguleres som et
fritt fiske.»
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