Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet
Deres ref.

Vår ref.
2022/970-6

Saksbehandler
Jan Birger Jørgensen, 930 44 346

Dato
27.10.2022

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2023.
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25.-26. oktober 2022 og fattet
følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag konstaterer at ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i
2023 være null. I rådet påpekes det at dette skyldes at bestanden har blitt revidert ned i den siste
bestandsberegningen slik at gytebestanden er under Blim og er framskreven til å forbli under Blim i
2024 selv under et scenario med nullfangst i 2023.
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.
Fram til nå har den norske kvoten blitt fastsatt slik at den utgjør 43 % av ICES anbefalingen.
Fiskarlaget konstaterer at det har vært en synkende norsk kvoteutnyttelse av hestmakrell de siste
tre årene.
Norges Fiskarlag legger til grunn at fangstrammene for hestmakrell for norske fiskere i 2023 må
sees i sammenheng med hva EU foretar seg av reguleringstiltak i dette fisket. Det antas at
hestmakrell ikke vil komme til å inngå i kvotebytte med EU for 2023. Fiskarlaget er i
utgangspunktet opptatt av at hestmakrellfisket skal forvaltes innenfor bærekraftige rammer.
Fiske av hestmakrell har bl.a. utviklet seg til å bli viktig økonomisk kystnært fiskeri for kystflåten
fra nordvest-vestlandet og sørover. Det er derfor viktig at dette vektlegges og prioriteres når
rammene for neste års fiske skal fasatsettes. Et reguleringsregime må også gjenspeile
innblandingsregler hvor hestmakrell inngår i blandingsfangster.
Fiskarlaget tar forbehold om å komme tilbake til denne saken når fangstrammene for 2023 er mer
avklart.»
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