
Referat - forslag til regulering av fisket etter hestmakrell i 2023 

1. Innledning 
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter hestmakrell i 2023 ble behandlet som 
sak 19/2022 under høstens reguleringsmøte som ble avholdt 9.-10- november 2021. 

Det vises til direktoratets nettsider for fullstendig oversikt over innspillene til denne saken. 

2. Saksfremlegg for reguleringsmøtet 
Reguleringen av dette fisket har historisk sett vært å fastsette en totalkvote 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. 

Den vestlige hestmakrellbestanden er en fellesbestand mellom Norge, EU og Storbritannia, men 
det er ingen felles forvaltning av bestanden. ICES gir råd for 2023 basert på MSY-tilnærming. 
ICES anbefaler at fangstene av hestmakrell i 2023 bør være lik 0. Til sammenligning var rådet for 
2022 på 71 138 tonn. Hovedårsaken til nedgangen i rådet er at gytebestanden i biomasse er 
revidert ned fra tidligere års estimater, noe som gjør at gytebestanden nå er estimert til å holde 
seg under kritisk nivå gjennom hele 2023 

På bakgrunn av rådgivningen fra ICES, foreslo Fiskeridirektoratet i saksfremlegget for 
reguleringsmøtet at det ikke fastsettes en norsk hestmakrellkvote i 2023, og at det fastsettes et 
generelt forbud mot direktefiske. Videre ble det foreslått at hestmakrell kan tas som bifangst i 
fisket etter andre arter. 

Det var flere kommentarer til det foreslåtte reguleringsopplegget. 

3. Innspill 
Norges Fiskarlag var svært kritisk til forslaget. Det ble særlig pekt på det kystnære 
hestmakrellfisket, at flere fartøy har spesialisert seg på dette fiskeriet, og at direktoratets forslag 
ville ramme denne gruppen svært hardt. Fiskarlaget ba om at det ble satt av en kvote til den 
kystnære flåten på ca. 3 000 tonn. Direktoratets forslag om å tillate bifangst av hestmakrell i 
andre fiskerier, ble støttet. 

Fra: Andreas Haugstvedt 
Adm.enhet: Seksjon fiskeriregulering 
Telefon: 40070506 

Til: Trond Ottemo 

Notat 

Saksnr: 22/19043 

Dato: 07.12.2022 



Vår referanse: 22/19043 

Side: 2/3 

Pelagisk forening var også kritisk til direktoratets forslag, og mente det burde settes av 10 000 
tonn for å sikre at det kystnære hestmakrellfisket kan videreføres i 2023. For øvrig støttet de 
forslaget til bifangstregel. 

Sjømat Norge støttet innspillene fra fiskarlaget og pelagisk forening, og viste samtidig til at 
levering av hestmakrell fra kystflåten var blitt et viktig supplement i markedet. 

Sildelaget var svært kritisk til direktoratets forslag. Det ble stilt spørsmålstegn ved rådgivningen 
fra ICES, og konsekvensene av å følge rådet. 

Bivdustøttet innspillene fra næringen om at det var viktig å opprettholde et kystnært fiskeri. 

HI viste til bakgrunnen for 0-rådet, og beskrev bestandens nedadgående trend. 

4. Fiskeridirektoratets vurdering 
Fiskeridirektoratet legger i denne saken avgjørende vekt på de samstemte innspillene som er 
kommet i denne saken, fra nær sagt alle aktører. ICES råd for 2023 innebærer en vesentlig 
endring i rammevilkårene, spesielt for den kystnære flåten. Den havgående flåten har i all 
hovedsak tatt hestmakrell som bifangst i 2022 selv om totalkvoten var over 30 000 tonn. 
Konsekvensene av reguleringsforslaget vil derfor ikke treffe denne flåtegruppen like hardt. 

I tabell 1vises fangst av hestmakrell fordelt på kyst og hav i perioden 2017-2022: 

Tabell 1 

Oversikten viser at gjennomsnittlig fangst de siste fem årene har vært 2620 tonn for den 
kystnære flåten. Trenden har vært nedadgående siden 2020. Oversikten viser også at fangstene 
for den havgående flåten har vært nedadgående, og i 2021-2022 er hestmakrell hovedsakelig 
tatt som bifangst i andre fiskerier, selv om totalkvoten har vært høy. 

De fleste av båtene som lander fangst innenfor 12-milen har en lengde mellom 5 og 18 meter (i 
gjennomsnitt 90% over hele perioden). I 2021 og 2022 var så godt som alle fartøy som landet 
fangst innenfor 12-milen i denne størrelsesgruppen. 
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I gruppen av fartøyene med største lengde mellom 5 og 18 meter finnes det 4 fartøy som har 
fisket hvert år siden 2015. Disse står for halvparten av fangstene over perioden i denne 
lengdegruppen. 

5. Forslag til reguleringsopplegg i 2023 

På denne bakgrunn legges det opp til følgende reguleringsopplegg for 2023: 

• Det fastsettes et generelt forbud mot å fiske hestmakrell. 

• Det åpnes opp for å fiske inntil 3 000 tonn hestmakrell i Norges territorialfarvann. 
Formålet er å sikre at den kystnære flåten kan videreføre dette fisket i 2023. 
Begrensningen på 3 000 tonn er satt på bakgrunn av innspillet fra fiskarlaget kombinert 
med fangststatistikk de siste 5 årene. Direktoratet mener 3 000 tonn er romslig nok til at 
det i praksis ikke begrenser det kystnære fisket, samtidig som det ikke legges til rette for 
vekst. 

• Utenfor 12-milen, og i tråd med forslaget som ble lagt frem i saksfremlegget for 
reguleringsmøtet, foreslås det at øvrige fartøygrupper (pelagisk trål/nordsjøtrål) kun 
kan fiske hestmakrell som bifangst i andre fiskerier. Det settes ingen prosent, så i praksis 
tillates inntil 49 % bifangst. 
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