
 

Referat fra reguleringsmøtet om regulering av fisket etter hestmakrell 

i 2020  

 

1. Innledning 

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2020 ble behandlet som sak 25/2019 på 

reguleringsmøtet som ble avholdt 6. og 7. november 2019.  

 

2. Reguleringsmøtets behandling og 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 saksfremlegget for reguleringsmøtet anbefalte Fiskeridirektoratet at kvoten for 2020 justeres 

i henhold til ICES anbefaling for bestanden.  

 

ICES anbefaler at fangstene av hestmakrell i 2020 ikke bør overstige 83 954 tonn (MSY-

tilnærming). Dette utgjør en nedgang på ca. 42 % sammenlignet med rådet for 2019. 

Totalkvoten for norske fartøy vil da bli 36 094 tonn, tilsvarende 43 % av anbefalt TAC og i 

tråd med tidligere praksis.  

 

I henhold til kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2020 kan norske fartøy fiske inntil 2 550 

tonn hestmakrell i ICES statistikkområde 4.  

 

På reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektøren at reguleringen av fisket etter hestmakrell 

videreføres i 2020.  

 

Det fremkom ingen kommentarer til Fiskeridirektørens forslag til regulering for 2020. 

Forslaget ble opprettholdt. 

 

 Notat     
  

  

Saksnr: 19/18731 

Dato:  12.12.2019 

  

 

 

Fra:  Andreas Haugstvedt 

Adm.enhet:   Reguleringsseksjonen 

Telefon:  40070506 

 

Til:   

 



 

Vår referanse: 19/18731 

Side: 2/3 

3. Andre innspill  

For øvrig viste Norges sildesalgslag (NSSL) til at det har de siste årene utviklet seg et 

kystnært fiske i fjordene. NSSL stilte spørsmål om hestmakrellen i fjordene var en del av den 

vestlige hestmakrellbestanden, eller om dette var lokale bestander.  

 

Havforskningsinstituttet (HI) viste til at det ikke har vært gjort tilstrekkelig forskning på 

hvorvidt det er vestlig hestmakell eller lokale bestander. HI uttalte videre at det står dårlig til 

med den vestlige hestmakrellbestanden, og at det er to årsklasser som «bærer» bestanden. 

Ettersom bestanden er liten er hestmakrellen mindre tilgjengelig i norsk sone. HI mente at 

dersom det fiskes på fjordhestmakrell er det risiko for at lokale bestander fiskes ned.  

 

Norges Fiskarlag (NF) viste til at det er noen kystfartøy som i enkelte perioder av året har 

spesialisert seg på hestmakrellfisket i fjordene. Enkelte fartøy får over 450 grams hestmakrell, 

noe NF mente indikerer at det er den vestlige hestmakrellbestanden det fiskes på (legger til 

grunn at fjordhestmakrell er mindre enn vestlig hestmakrell). 

 

Fiskeridirektoratet vil i 2020 ta initiativ til å følge opp problemstillingen. Første steg vil være 

å hente inn relevant kunnskap, deretter vil det bli tatt stilling til evt. oppfølging sammen med 

forskning og næring.  
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