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REGULERING AV MAI(RELLX'ISKET I KYSTF'LÅTEN - GRUPPEVT]RDERINGER OG
RED SKAPSFLEK SIBILITET

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 10. mai 2016 og fattet slikt vedtak:

<Norges Fiskarlag viser til landsstyrevedtak av 21. januar d.å. samt møte med Fiskeridirektoratet 3.

mai2016 om denne saken. Fiskarlaget beklager at det ikke var vilje hos myndighetene i fior til å
imøtekomme organisasjonens tilrådning, som både ivaretok ønsket om fleksibilitet redskapsbruk og
samtidig ga nødvendig beskl'ttelse av fartøyene i garn- og snøregruppen med små hjemmelslengder.
Fiskarlagets forslag innebærer behov forjusteringer både i deltakerforskriften, reguleringsforskriften,
strukturkvoteforskrift en o g instrukse n av 1 2.1 .20 I 6.

Fiskarlaget frykter at dersom ikke nevnte instruks og forskrifter endres slik Fiskarlaget har foreslått,
vil det være en betydelig risiko for at garn- og snøregruppen som fisker makrell forsvinner.

I møte med Fiskeridirektoratet 3. mai 2016 ga direktoratet signaler om delvis å imøtekomme
Fiskarlagets reguleringskrav. Fiskarlaget oppfatter derfor Fiskeridirektoratet å ville tilrå at fisket i
garn- og snøregruppen reguleres innenfor følgende rammer i 2016:

Garn- og snØregruppen reguleres som en gruppe

Videreføre adgangen for garn- og snØregruppen til å fiske kvoten med not
Ulik oveneguleringsgrad avhengig av største lengde og redskap
Kvoteskillegrensen settes til l5 meter største lengde og redskap
Fartøy under 15 meter største lengde tildeles maksimalkvoter med garantert kvantum i
bunn
Fartøy på eller over 15 meter største lengde tildeles fartøykvoter, med unntak av de som
fisker med garn- og snøre som tildeles maksimalkvoter
Fartøy med største lengde på 15 meter og større må velge type redskap (snøre- og garn

eller not) ved første makrellfangst, og låse seg til dette redskapet i makrellfisket resten av
reguleringsåret
Det blir åpnet opp for samfiske i makrellfisket for alle fartøy med største lengde under 15

meter, både innenfor hver gruppe, og på tvers av gruppene.

Norges Fiskarlag er svært fornøyd med at direktoratet utviste fleksibilitet og imøtekom noen av de
kravene Fiskarlaget har fremmet i denne saken. Fiskarlaget forventer derfor at direktoratet oversender
forannevnte reguleringsforslag til Nærings- og fiskeridepartementet så snart som mulig slik at
reguleringsopplegget for årets makrellfiske i kystgruppen justeres og fastsettes i samsvar med
foranstående.
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Fiskarlaget er selvsagt skuffet over at direktoratet foreløpig ikke var villig til å inkludere trål i
redskapsfleksibiliteten, men legger til grunn at dette spørsmålet finner sin avklaring i etterfølgende
sesongef.

Av hensyn til at makrellfisket i garn- og snøregruppen allerede er i gang haster det med å fastsette
endelige reguleringsbestemmelser for 2016 for alle reguleringsgruppene i kyst.>
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