
Referat fra reguleringsmøtet - regulering av fisket etter hestmakrell i 2022 

1. Innledning
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter hestmakrell i 2022 ble behandlet som 
sak 18/2021 under høstens reguleringsmøte som ble avholdt 9.-10- november 2021. 

Det vises til direktoratets nettsider for fullstendig oversikt over innspillene til denne saken. 

2. Fiskeridirektoratets tilrådning
Reguleringen av dette fisket består i hovedsak av en kvote som skal begrense det totale norske 
fiske etter hestmakrell. Hittil har det ikke vært behov for å gjøre nasjonale fordelinger av denne 
kvoten ettersom den fastsatte totalkvoten ikke har begrenset fartøyenes fiske. 

I reguleringsforslaget anbefalte Fiskeridirektoratet at kvoten for 2022 justeres i henhold til ICES 
anbefaling for bestanden. Tilsvarende som tidligere år legges det til grunn at den norske kvoten 
utgjør nær 43 % av ICES-anbefalingen.

ICES anbefaler at fangstene av hestmakrell i 2022 ikke bør overstige 71 138 tonn (MSY-
tilnærming). Dette utgjør en nedgang på ca. 13 % sammenlignet med rådet for 2021, som var på 
81 376 tonn. Totalkvoten for norske fartøy vil da bli 30 584 tonn. 

Kvoteforhandlingene mellom Norge, EU og Storbritannia og de bilaterale forhandlingene om 
adgang og bytte mellom Norge og EU ble avsluttet 10. desember. De bilaterale forhandlingene 
mellom Norge og Storbritannia om soneadgang og kvotebytte er ikke avsluttet. 
I perioden før 2021 har norske fartøy tradisjonelt fått en kvantum hestmakrell i EU-
sonen/britisk sone i ICES statistikkområde 4. Hestmakrell er ikke en del av kvotebyttet mellom 
Norge og EU i 2022. Det legges til grunn på nåværende tidspunkt at hestmakrell ikke blir en del 
av et eventuelt kvotebytte mellom Norge og Storbritannia. 

Det var ingen kommentarer til det foreslåtte reguleringsopplegget i reguleringsmøtet. Forslaget 
opprettholdes.

3.  Kystnært hestmakrellfiske

Fra:  Andreas Haugstvedt
Adm.enhet:   Reguleringsseksjonen
Telefon:  40070506

Til:  

Notat    
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Fiskeridirektoratet vil i 2022 fortsette dialogen med Havforskningsinstituttet og andre relevante 
aktører for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for hestmakrell som fiskes kystnært. 
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