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Regulering av makrellstørje 2022
Norsk kvote for 2022
Norges Fiskarlag viser til at totalkvoten for makrellstørje er videreført på 36 000 tonn også i 2022,
og norsk andel er 300 tonn. Inntil 15 tonn av 2021-kvoten kan overføres til 2022, noe som vil gi en
norsk kvote på 315 tonn i 2022.
Fartøy som fisker med not – deltakelse - kvoteregulering
Norges Fiskarlag viser til at Fiskeridirektoratet legger til grunn at det avsettes en kvote på 254
tonn makrellstørje til fartøy som fisker etter makrellstørje med not i 2022. Dette tilsvarer kvoten
for inneværende år.
Fiskarlaget støtter Fiskeridirektørens forslag om at åtte fartøy som fisker med not skal få delta i
fisket etter makrellstørje i 2022, og at dersom åtte fartøy deltar, vil ett fartøy over 40 meter og syv
fartøy under 40 meter få muligheten til å delta. Norges Fiskarlag har fått innspill på at
rulleringsordningen bør utvides fra to til tre år, men finner ut fra en totalvurdering at deltakelsen
for 2022 bør bygge videre på den allerede etablerte rulleringsordningen (deltakelse to påfølgende
år) for å sikre forutsigbarhet, og at trekningslisten fra 2020 legges til grunn ved utvelgelsen av
hvilke fartøy som skal få delta, med de ekstra fartøyene som har meldt seg på etter at listene ble
trukket.
Norges Fiskarlag tilrår at en for 2022 forsøker et reguleringsopplegg med garantert kvote i bunn
(ikke overregulert) kombinert med et maksimalkvotetillegg. Nivået på overreguleringen av
maksimalkvoten bør i første omgang ikke settes veldig høyt, kanskje i størrelsesorden 10-15%,
men med mulighet for justeringer utover i sesongen. Målet med et slikt kvoteregime er å legge til
rette for større utnyttelse av den norske størjekvoten.
Fiskarlaget tilrår at fartøykvotene oppheves ultimo september, og at dette sees i sammenheng med
behov for refordelinger/kvotejusteringer.

Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall fartøy som ønsker å delta i fisket i 2022 i en gruppe
må det avklares i samråd med næringen om fartøykvoten til de andre fartøyene i gruppen skal
økes, eller om antall fartøy i en annen gruppe skal økes.
Fiskarlaget konstaterer at Fiskeridirektoratet foreslår at for å sikre at fartøyene forplikter seg til å
delta i fisket foreslås det at fristen Norge har til å melde på fartøy og søke om observatør skal
gjelde som et skjæringspunkt for fartøyene, uavhengig av om det skal fiskes med observatør i
2022 eller ikke. Dette skjæringspunktet innebærer at fartøy som ikke har meldt seg på og betalt
honorar til observatør innen den offisielle fristen hos ICCAT ikke får delta i fisket i 2022. Denne
fristen er vanligvis i april det året fisket pågår. Fiskarlaget har forståelse for at det er et visst behov
for et slikt stramt regime, men mener likevel at det må være rom for skjønnsvurderinger dersom
fartøy/rederier har gode grunner for overskride denne fristen for påmelding.
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Joint Fishing Operation – JFO
Norges Fiskarlag er positive til Fiskeridirektoratets forslag om frivillig bruk av JFO’er i fisket etter
makrellstørje. En slik ordning vil kunne bidra til å løse flere av utfordringene i fisket, deriblant at
fartøy som fisker ut over sin kvote vil kunne føre denne fangsten i land og belaste et annet fartøy i
JFO-en sin kvote, og muliggjøre eksport av fangst ut av landet og unngå at størje av god kvalitet
må gå til mel eller destrueres.
Videre legger Fiskarlaget til grunn at Fiskeridirektoratet undersøker nærmere om det er mulig å
melde inn alle fartøyene som fisket med not i en JFO, og benytte i tilknytning til fangstsertifikat.
Makrellstørjenot
Fiskarlaget støtter en videreføring av kravet om at fartøy som deltar i fisket med not må fiske med
en not der maskevidden (helmaske) i noten ikke er mindre enn 100 mm.
Norges Fiskarlag viser til Havforskningsinstituttet sin rapport i saksdokumentene til
Reguleringsmøtet i november d.å., og forskningens merknad om at «Fisken har en tendens til å
hekte seg fast i noten når den snurpes/tørkes under den siste fasen av fangstoperasjonen.»
Næringen er åpen for å diskutere eventuelle behov for tekniske reguleringstiltak knyttet til
utformingen av nota.
Observatørordning
Det vises til at på grunn av covid-19 situasjonen ble ICCAT-kravene om internasjonale inspektører
om bord på fartøyene frafalt de to siste årene. Deltakelse i fisket etter makrellstørje innebærer i en
normalsituasjon betydelig kostnader for fartøyene knyttet til pålagte inspektører/observatører
gjennom ICCAT-regelverket, og da særlig for notfartøyer. I tillegg kommer også krav om nasjonale
inspektører/observatører på fartøyer. Det må avklares i god tid før sesongstart om covid-19 også i
2022 forhindrer observatør gjennom ICCAT-regelverket. Tilbakemeldinger fra aktører de siste to
årene viser at rapporteringskravene kan ivaretas tilfredsstillende av mannskapet.
Norges Fiskarlag krever at kostnader forbundet med å ha inspektører/observatører fra
Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet om bord under fangsten, i sin helhet må dekkes av
myndighetene.

Gruppe for småskala kystfartøy
Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektørens forslag om å fjerne den gjeldene gruppen for fartøy
som fisker med line, og heller erstatte denne med en ny gruppe for fartøy som oppfyller vilkårene
for det som i ICCAT rekommandasjon 19-04 paragraf 3 blir definert som «small-scale coastal
vessel». Fiskarlaget finner å kunne støtte en slik endring for 2022 for å se om et slikt tiltak bidrar
til å sikre at gruppekvoten fiskes. Videre støtter Fiskarlaget at gruppen tillates å fiske med line,
stang og/eller juksa, og at fisket er fritt frem til gruppekvoten er oppfisket.
Fiskarlaget tilrår en lengdebegrensing for fartøy som deltar på 14,99 meter, og at antall deltakere i
gruppen settes til 25 fartøy. For fartøy som fisker med stang gjelder samme krav til utstyr som
fartøy som deltar i merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje i 2022.
Dersom flere fartøy enn 25 fartøy melder seg på til denne gruppen skal det gjennomføres en
loddtrekning der de 25 første på listen får tilbud om å delta i fisket, forutsatt at de oppfyller
vilkårene for deltakelse. Norges Fiskarlag mener det bør stilles krav til at fiskere/fartøyeiere som
skal delta i denne gruppen er registrert på blad B i manntallsregisteret, og fartøyet må være
merkeregistrert.
Fiskarlaget mener at det ikke skulle være behov for særskilte vilkår om antall fiskere om bord eller
kunnskap om fiske på makrellstørje eller annen stor pelagisk fisk.

Om Fiskeridirektøren likevel skulle gå for en videreføring av gruppen med fartøy som fisker med
line, vil Fiskarlaget tilrå at det opprettes en egen gruppe for småskala kystfartøy med egen
gruppekvote og vilkår som foreslått i dette avsnittet.
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Fiskarlaget viser til at Fiskeridirektøren ønsker tilbakemelding på om det bør åpnes for at et svært
begrenset antall fartøy på eller over 15 meter skal få anledning til å delta i en slik småskala
kystgruppe eller en egen linegruppe der fartøy også kan få adgang til å fiske med juksa eller stand.
Fiskarlaget støtter Fiskeridirektørens forslag om maksimalt to eller tre linefartøy på eller over 15
meter kan delta i dette fisket, og at hvert fartøy får en kvote på 6 tonn.
Gruppe for fartøy som fisker med line
Norges Fiskarlag viser til punkt 3, der Fiskarlaget tilrår at gruppen som fisker med line fjernes, og
erstattes med en ny gruppe.
Dersom linegruppen ikke blir fjernet, tilrår Fiskarlaget en videreføring av fisket etter makrellstørje i
2022 med tre fartøy som fisker med line får delta. Hver av disse fartøyene tildeles en fartøykvote
på 6 tonn. Videre mener Fiskarlaget at fartøy som er gitt adgang til å fiske med line også må
kunne få benytte stang eller dorg som er egnet til fiske etter størje.
Dersom linegruppen ikke blir fjernet mener Fiskarlaget det må tas initiativ til å effektivisere fisket i
line/krokgruppen, og at det startes et prosjekt i samarbeid med FHF og HI for å se på metoder for
å kunne gjennomføre målrettet tiltak for å oppnå fangsteffektivisering i fisket etter størje med
krok. En begrenset dispensasjonsmulighet til å gjøre forsøk med levende agn bør også vurderes.
Denne effektiviseringen bør gjelde både de mindre og de større fartøy.
Norges Fiskarlag er enig i forslaget fra Fiskeridirektøren om at dersom et fartøy trekker seg etter at
fristen for å sende over informasjon til ICCAT om hvilke fartøy som skal delta i fisket har gått ut,
foreslås det at kvoten til fartøyet som trekker seg fordeles mellom de øvrige fartøyene som skal
delta.
Rulleringsliste
Norges Fiskarlag kan støtte Fiskeridirektoratets forslag om at fartøy som har takket nei til å delta i
fisket grunnet havari likevel skal ha en opsjon til å delta i fisket det påfølgende året.
Fiskarlaget støtter som nevnt ovenfor at trekningslisten fra 2020 legges til grunn for fisket i 2022
med de ekstra fartøyene som har meldt seg på etter at listene ble trukket er med. Fiskarlaget har
forståelse for at direktoratet ikke kan garantere makrellstørjekvote to år på rad grunnet
usikkerheten rundt størrelsen på makrellstørjekvoten, men ber om at fartøyene tildeles en
makrellstørjekvote så snart det er avklart hva totalkvoten er.
Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall fartøy som ønsker å delta i fisket i 2022 i en
gruppe, må det avklares i samråd med næringen om fartøykvoten til de andre fartøyene i samme
gruppe skal økes, eller om antall fartøy i en annen gruppe skal økes.

Prøver/Havforskningsinstituttet
Norges Fiskarlag er åpen for en videreføring av ordningen om at deltakende fartøy pålegges å ha
forsker/e fra Havforskningsinstituttet om bord under størjefiske for prøvetaking av fangst.
Fiskarlaget ber om at dette må sees i forhold til samlet antall pålagte ekstrapersonell om bord og
fartøyets bekvemmeligheter og lugarkapasitet. Det bør kunne gis unntak, eventuelt at det
ordinære mannskapet kan ta prøver av fangsten.

Bifangst
Fiskarlaget støtter en videreføring av bifangstordningen, og at det maksimalt avsettes 15 tonn til
dette formålet.
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Forskning - Merk- slipp og rekreasjonsfiske
Fiskarlaget finner å kunne støtte at ordningen med rekreasjon, merk og slipp videreføres etter
samme mal som i år. Denne aktiviteten må foregå innenfor en kvoteramme på 5 tonn og at lag
som deltar kan ta ei størje til matauk.
Levendelagring
Fiskarlaget støtter forslaget om at det kan avsettes et mindre kvantum makrellstørje til forskning
på levendelagring.
Forskning på levendelagring av makrellstørje må intensiveres, og aktører som sitter på
internasjonal kompetanse må gis anledning til å bidra til å gjøre næringen meir rasjonell og
lønnsom for både flåteledd og mottakssiden.
Refordelingsdato
Fiskarlaget mener at spørsmål om refordelingsdato særlig må vurderes i notfisket, hvor storparten
av kvoten er bundet opp, og det vise til kommentarer gitt i punkt 2 ovenfor om dette.

Med hilsen
Norges Fiskarlag

Jan Birger Jørgensen

Trude Knutsen

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.

Kopi til:
Landsstyret
Medlemslagene
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