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Regulering av fisket etter makrell i 2023.
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25.-26. oktober 2022 og fattet
følgende vedtak:
«Makrellkvoten for 2023 - avtalesituasjonen
Kvoterådet fra ICES på makrell for 2023 er på 782 066 tonn, en nedgang på 2 prosent
sammenlignet med kvoterådet for 2022. Kyststatene har vært omforent om en forvaltningsplan og
fastsatt en totalkvote, men ikke klart å komme til enighet om fordeling av makrellbestanden.
Norge, EU og Færøyene var frem til 2020 enig om en kyststatsavtale på makrell. Den norske
kvoten har siden 2014 vært fastsatt basert på tradisjonell andel mellom de tre partene i
makrellavtalen. Norske myndigheter fastsatte en kvote tilsvarende 35 prosent av TAC i 2021, med
forankring i sonetilhørighetsprinsippet. Norsk kvoteramme for 2022 ble fastsatt med basis samme
prinsipp og prosentandel.
Det er fortsatt uavklart om det vil foreligge en kvoteavtale mellom kyststatene for 2023 ved
kommende årsskifte. Dersom det ikke foreligger avklarte kvoterammer ved kommende årsskifte
kan det være et alternativ å på nytt etablere et midlertidig kvote- og reguleringsopplegg for 2023
slik som i 2021 og 2022. Dette gjør at fartøy/grupper som har behov for å starte et tidlig
makrellfiske gis anledning til dette. Dette er imidlertid ikke noen ideell løsning for flåten med
hensyn til behovet for planlegging av driftsåret. Fiskarlaget vil derfor understreke at en endelig
norsk kvoteregulering for 2023 ikke må skyves for langt utpå våren, da dette har negative sider for
fartøyer som starter tidlig med sitt makrellfiske.
Norges Fiskarlag tar derfor forbehold om behov for å fremme utfyllende råd og kommentarer rundt
reguleringene av fisket etter makrell for 2023 hvis det skulle komme betydelige endringer knyttet
til avtaleforholdene, kvotestørrelse, kvoteandeler eller andre forhold som for eksempel
soneadgang.
Fordeling av kvoten på reguleringsgrupper
Norges Fiskarlag tilrår at den norske makrellkvoten fordeles mellom de ulike flåtegruppene slik som
tidligere og i henhold til landsmøtevedtakene 5/15 og 6/07, korrigert for avtalte justeringer mellom
ringnot og pelagisk trål av 15. desember 2009, jfr. landsstyrevedtakene 128/09 og 71/10. Praksis
knyttet til fratrekk for kvoter til forsknings- og forvaltningsformål, agn og rekrutteringskvoter
(tidligere ordning) videreføres.
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Reguleringsmodell lukket kystgruppe
Norges Fiskarlag har foretatt en evaluering av den nye kvotemodellen som ble innført i
kystgruppen fra og med 2019. Evalueringen har vært gjenstand for organisasjonsmessig høring og
Landsstyret påpekte følgende i sitt vedtak fra juni d.å.
«Norges Fiskarlag viser til evalueringsrapporten fra februar 2022 fra en administrativ gruppe i Norges
Fiskarlag om den nye kvotemodellen som ble innført i kystgruppens makrellfiske fra og med 2019. I
rapporten framkommer det at de ulike tillatelsene (kystgruppene) i all hovedsak har fisket om lag samme
makrellkvantum som de har blitt tildelt, og som reflekterer de vedtatte kvotefordelingsnøklene. Det
konstateres også at det har vært ro og forutsigbarhet knyttet til den nye modellen i de årlige
reguleringene etter 2019. Samtidig fremkommer det noe misnøye om kvotenivåer på de minste
notfartøyene (10-12,99 meter), samt at adgangen til å fiske maksimalkvote falt bort dersom fartøyet
hadde en faktisk lengde over 15 meter (berører garn/snøreadgang). I rapporten skisseres et par mulige
justeringer for å imøtekomme de minste notfartøyene.
Evalueringsrapporten har vært gjenstand for organisasjonsmessig høring, og det framkommer ulike
synspunkter på spørsmålet omkring behovet for justeringer av kvotemodellen.
Norges Fiskarlag viser til at både kvotefastsettelsen og gjennomføringen av makrellfisket i 2022, i likhet
med 2021-sesongen, er forbundet med mye usikkerhet på grunn av manglende kyststatsavtale, usikker
tilgjengelighet og uforutsigbar farvannsadgang. I 2021 ble det foretatt flere ad hoc justeringer av
kvotereguleringene utover i sesongen som følge av denne situasjonen. I inneværende år er det mye om
tyder på at vi kan oppleve en lignende situasjon. Det vises til at kvoteenheten for kystgruppen ble økt
med virkning fra 23. mai d.å., men denne justeringen må betraktes som foreløpig. Endelige norsk
makrellkvote forventes å bli fastsatt senest innen utgangen av juni d.å., da det det er avtalt
kyststatsmøter utover i juni.
Ut fra ovennevnte situasjon, hvor en fortsatt antas å være inne i en ad hoc situasjon for
makrellreguleringene, tilrår Norges Fiskarlag at en avventer med å ta stilling til eventuelle justeringer i
reguleringsmodellen for kystgruppen på bakgrunn av evalueringsrapporten. Spørsmålet tas opp til ny
vurdering i forbindelse med 2023-reguleringene.»

Ut fra en helhetsvurderinger anser Norges Fiskarlag at det også i 2023 foreligger mange
usikkerhetsmomenter rundt makrellkvotene og makrellreguleringene som gjør at Fiskarlaget går
inn for å videreføre reguleringsmodellen uendret i 2023. Spørsmålet om eventuelle justeringer vil
bli vurdert i forbindelse med 2024-reguleringene.
Samfiske – låssetting, føring – samføring i kystgruppen - kvotesamarbeidsordning
Norges Fiskarlag forutsetter at samfiskeordningen videreføres i 2023, samt at ad hoc
kvotesamarbeidsordningen for fartøy under 15 meter (hjemmel under 11 meter/13 meter)
videreføres i 2023. Ordningen er svært positivt mottatt i denne flåtegruppen og bidrar til betydelige
kostnadsbesparelser for drivstoff og økt effektivitet i fisket.
Også unntaket med å kunne levere direkte rett fra snurpenot, uten å måtte låssette
(samfiskefartøy) forutsettes videreført.
For øvrig vises det til merknader knyttet til Føringspool-ordningen i vår uttalelse knyttet til nvg-sild
og nordsjøsild.
Prøveordning med bruk av snurrevad
Fiskarlaget viser til at det i november 2020 ble etablert en prøveordning med bruk av snurrevad i
makrellfiske for fartøy lukket kystgruppe innenfor avgrensede områder. Prøveordningen er
videreført i 2021 og 2022. Det bes om at ordningen videreføres og at erfaringer legges til grunn for
endelige rammevilkår for bruk av snurrevad i makrellfisket.
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 bør være tillatt for alle fartøygrupper å kunne benytte seg av partråling i fisket etter makrell.
Det viktigste for myndighetene må være at hvert enkelt fartøy leverer fangst i henhold til tildelt
kvote
Kvotefleksibilitet
Det legges til grunn at kvotefleksibilitetsordningen på fartøynivå videreføres for alle fartøygrupper.
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Som en prøveordning fra og med 2020 har fangst ut over kvotefleksibilitetsordningen på 110
prosent på makrell blitt belastet på fartøynivå og ikke gruppekvoten påfølgende år. Fiskarlaget
mener at dette er en ordning som må fortsette, og har etter vår vurdering fungert etter formålet.
Det anmodes videre om at Fiskeridirektoratet foretar avstemming av kvoter som følge av
kvotefleksibilitetsordningen så snart som mulig på nyåret, da enkelte fartøy starter sin
fiskeriaktivitet tidlig i januar og har behov for å vite så langt som mulig endelig kvoteramme som
kan disponeres.
Når det gjelder spørsmål om gjenstående makrellkvote i 2022 og overføring til 2023, så er
Fiskarlagets utgangspunkt at de ulike reguleringsgruppene må få overført sine restkvoter, så fremt
dette kan foretas innenfor den nasjonale 10%-adgangen.
Bifangst i andre fiskerier (fartøy uten makrellkvote)
I løpet av året inntreffer det at fartøy som driver fiske med garn og trålredskap får innslag av
mindre/små mengder makrell som bifangst i fiske etter andre fiskeslag. Disse fartøyene har ikke
adgang til å delta verken i lukket eller åpen gruppe i fiske etter makrell, og har således ikke kvote
på makrell. Slike små makrellfangster anses derfor som ulovlig og fangstverdien blir gjenstand for
inndragning fra salgslagene. Fiskarlaget registrerer at praksis rundt dette er strammet til. Norges
Fiskarlag mener at fartøy som får slike små fangster av makrell i andre fiskerier bør få beholde
verdien av dette, og anmoder myndighetene vurdere en bifangstregel (0,5%) avregnet pr. halvår.
Dette vil dreie seg om svært små kvanta.»
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