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REGULERING AV FISKET NTTRE MAKRELL I LUKKET KYSTGRUPPE I2018 -
HERUNDER BEHANDLING AV INNSTILLING F'RA ARBEIDSGRUPPE

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 8.-9. mai 2018 og fattet slikt vedtak:

(Norges Fiskarlag viser til at organisasjonen i 2017 og 2018 har hatt en prosess med å vurdere et
forenklet og robust kvotereguleringsopplegg for lukket kystgruppe sitt makrellfiske. En arbeidsgruppe
la fram en innstilling i mars d.å. med ulike forslag til reguleringsmodeller/løsninger. Landsstyret
mener at innstillingen gir en god framstilling av utviklingen i kystgruppens makrellfìske, og det
framkommer også at de problemstillinger som drøftes knyttet til alternative reguleringsmodeller er
relativt komplekse. Norges Fiskarlag er opptatt av å kunne fremme forslag til en ny og forenklet
reguleringsmodell, og mener at modellene som er drøftet i innstillingen fra forannevnte arbeidsgruppe
gir et godt utgangspunkt for å finne tjenlige løsninger.

Innstillingen skulle i utgangspunktet ha vært avlevert fra arbeidsgruppen sist høst, men arbeidet har av
ulike årsaker blitt sterkt forsinket. Dette har også ført til utfordringer knyttet til å kunne iverksette en

ny reguleringsmodell med virkning allerede fra2018, slik Landsstyret i utgangspunktet hadde lagt opp
ril.

Det er gjennomført en organisasjonsmessig behandling av innstillingen, og et flertall av
medlemslagene ønsker å bruke mer tid på forslagene som er fremmet i innstillingen fra
arbeidsgruppen. Norges Fiskarlag har forståelse for et slikt ønske, og utsetter derfor
realitetsbehandling av spørsmålet om ny reguleringsmodell i lukket kystgruppe til høsten 2018, med
henblikk på iverksettelse fra og med 2019. Dette samsvarer også med de vurderinger som
Fiskeridirektoratet har gjort i brev til Fiskarlaget datert23.4.2078.

Norges Fiskarlag gir derfor medlemslagene tid fram til i. september 2018 med å vurdere forslagene til
ny kvotemodell som er fremmet fra arbeidsgruppen, slik at saken kan realitetsbehandles på
Landsstyrets møte 18.-19. september 2018. Norges Fiskarlag mener det er viktig at også myndighetene
foretar en offentlig høring samtidig med Fiskarlagets interne prosess, og anmoder derfor
Fiskeridirektoratet snarest om å utarbeide et høringsnotat som også må omhandle de modellene som
Fiskarlagets arbeidsgruppe har drøftet i sin innstilling. Da vil en kunne ha et felles løp fram mot
Reguleringsmøtet7.-8. november 2018, slik at ny reguleringsmodell kan iverksettes fra og med 2019.

Under henvisning til foranstående erkjenner Norges Fiskarlag at det ikke er realistisk å innføre en ny
reguleringsmodell i 2018, slik at man for inneværende år må basere reguleringsopplegget på gjeldende
modell med tre separate reguleringsgrupper hvor kvoten fordeles etter etablerte fordelingsnøkler.
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Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets brev av 20. mars 2018 om justerte gruppekvoter i fisket
etter makrell i 2018 som følge av kvotefleksibilitetsadgangen. I nevnte brev redegjøres det for de ulike
kvoteelementene for de respektive reguleringsgruppene. Føringer nedfelt i tidligere
organisasjonsvedtak og departementets avklaring i november 2017 tilsier at restkvanta ut over 10 o/o

fleksibilitet i de respektive gruppene skal overføres til en samlet lukket kystgruppe. Dette betyr at

I 779 tonn fordeles på tre reguleringsgruppene etter etablerte fordelingsnøkler og legges til de

respektive gruppekvotene. I tillegg tilføres de enkelte gruppene de restkvanta de har innenfor l0 %
fleksibilitet for 2018 (totalt 3 012 tonn).

Med dette som utgangspunkt tilrår Norges Fiskarlag at reguleringsopplegget for lukket kystgruppe i
2018 utformes innenfor følgende rammer:

o Videreføre gjeldende reguleringsmodell for lukket kystgruppe med tre reguleringsgrupper
o Kvoten til lukket gruppe (35 393 tonn, inkludert 680 tonn til rekrutteringskvoteordningen)

tillegges I 779 tonn overført fra2017-kvoten, og fordeles i samsvar med etablerte kvotenøkler
o Gruppekvotene til de tre reguleringsgruppene tilføres restkvoter fra20l7 innenfor 10 %

fleksibiliteten, slik dette framkommer i oversikten utarbeidet av Fiskeridirektoratet 20. mars
2018.

Kystnotgruppen under l3 meter største lengde
o Fortsatt inkludere fartøy med største lengde under 13 meter og hjemmelslengde under 13

meter, samt fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter når hjemmelslengden er

mellom 10-12,99 meter.
o Gruppekvoten utgjør tilnærmelsesvis 23 %o av notgruppens kvote, samt restkvote fra2017

innenfor fleks
¡ Overføring av 1 000 tonn fra ringnotgruppen i samsvar med landsmøtevedtak
¡ Maksimalkvoteregulering med garanterte kvoter i bunn, hvor overreguleringen tilrås satt til 70

%
o Tidligste refordelinsdato tilrås satt til 25. august (samme dato som i2017)
. Gjeldende kvotefleksadgang päfartøynivå- og gruppenivå mellom kvoteår videreføres

Klzstnotgruppen på 13 meter største lengde og over
o Gruppekvoten utg¡ør tilnærmelsesvis 77 %o av notgruppens kvote, samt restkvote fra20l7

innenfor fleks
¡ Reguleres med faste garanterte fartøykvoter uten overregulering slik som tidligere år
o Gjeldende kvotefleksadgang på fartøynivå- og gruppenivå mellom kvoteår videreføres

Garn- og snøregruppen
o Gruppekvoten utg¡ør 35 %o av lukket kystgruppe sin kvote, samt restkvote fra20l7 innenfor

fleks
o Fartry under 15 meter største lengde reguleres med maksimalkvoter med garantert kvantum i

bunn
o FartØy på eller over 15 meter største lengde reguleres med garanterte fartøykvoter.
o Fartøy på eller over 15 meter største lengde som fisker med garn og snøre reguleres med

maksimalkvoter (med garunteft kvantum i bunn) tilsvarende fartøy under 15 meter største

lengde, dersom følgende vilkår var oppf,lt:
-fartøyet kan ikke benytte not og trål i 2018
-Fiskeridirektoratet skal ha mottatt påmelding om fiske under denne ordningen før sesongstart

o Maksimalkvotene tilrås fastsatt med en oveneguleringpä 60 %
o Tidligste refordelingsdato tilrås satt til 15. september (samme dato som i 2017)
. Gjeldende kvotefleksadgang på fartøynivå- og gruppenivå mellom kvoteår videreføres
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Redskapsfl eksibilitet o g samfi skeregime
Det tilrås at samme redskapsfleksibilitetsordning og samfiskeregime som en hadde i2017
videreføres i 2018.

Ad spørsmål om refordelinger
Dersom en i 2018 på nytt skulle komme i en situasjon med behov for refordelinger i enkelte av

reguleringsgruppene, tilrår Norges Fiskarlag at en rettesn or bør være de prinsipper og vurderinger
som er nedfelt i relevante landsstyrevedtak og arbeidsutvalgsvedtak fra2017 knyttet til dette

spørsmålet.

Ad spørsmål om ad hoc driftsordning
12017 ble det på bakgrunn av de dårlige fangstratene for garn- og snørefartøyene reist spørsmål i

flåten om å etablere en ad hoc driftsordningfor fartøy i denne gruppen. Av tidsmessige og
prinsipielle sider ble det imidlertid ikke igangsatt ytterligere vurdering av dette spørsmålet i 2017

Norges Fiskarlag vil fortsatt avvente med å gå videre med dette spørsmålet inntil det er avklart
hvilken framtidig reguleringsmodell som velges for lukket kystgruppe.

Ad spørsmål om bruk av lys
I Fiskarlagets vedtak fra oktober 2017 om makrellreguleringene for 2018 er det anmodet om

ltterligere lempinger i regelverket for kunne bruke lys i notfiske etter makrell. Fiskarlaget ber

derfor Fiskeridirektoratet følge opp dette slik det ble anmodet om i nevnte vedtak hvor det bl.a.

heter som følger:.

<Norges Fiskarlag viser til at den minste notflåten i år har hatt vanskeligheter med å finne gode fangstbare

kystnære forekomster av makrell. Det har imidlertid vist seg at bruk av lys under notfisket har bidratt til å
betlre fangstmulighetene for makrell, og det ble derfor søkt om tillatelse til bruk av lys i Møre og Romsdal

fylke. Fiskarl aget er tilfreds med at Fiskeridirektoratet imøtekom dette.

Fiskarlaget har nå mottatt ønske fra fiskere andre steder på kysten om å kunne benytte lys under nothske
etter makrell i fulker lenger nordover (bl.a. Nordland). På denne bakgrunn ber Norges Fiskarlag om at det

åpnes for bruk av lys i notfiske etter makrell i alle fflkene nordover þsten. Dette innebærer at det er behov

for å endre de lokalene reguleringsforskriftene i alle Slkene hvor regler om lysbruk er regulert. Det
anmodes derfor om at det så snart som mulig i høst (2017), også åpnes opp for å kunne bruke lys i notfiske
etter makrell i områdene nord for Møre og Romsdal.>

Norges Fiskarlag ber for øvrig Fiskeridirektoratet om å øke den foreløpige kvoten på l5 tonn for
lukket kystgruppe, da enkelte fartøy som allerede har startet sitt makrellfiske og nærrner seg dette

kvotetaket. Dette ut fra at det antas at det fortsatt vil gå noe tidfør et endelig reguleringsopplegg for
kystgruppen er fastsatt.
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