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Deres referanse

REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2019
Landsstyreti NorgesFiskarlagbehandletovennevntesaki møte30.-31.oktober2018og fattet slikt
vedtak:
«Dennorskekvotenav makrellstørjevil først væreendeligavklart etterårsmøteti ICCAT som
avholdesi Dubrovnik 12.-19.november2018.Etter det Fiskarlagetkjenner til er det imidlertid rimelig
klart at den norskekvotenvil bli noe høyerefor 2019enn åretskvote på 104 tonn.
Fiskarlageter kjent med at Fiskeridirektoratetleggeropp til å drøfte hovedprinsippene
i
størjereguleringene
for 2019på kommendeReguleringsmøte
selv om den endeligekvotenennåikke er
fastsatt,og NorgesFiskarlagvil foreslåat fisket i 2019reguleresinnenfor følgendehovedprinsipper:
Fordeling av kvoteramme
Ettersomden norskestørjekvotenfortsatttrolig vil værerelativt liten og dermedgir grunnlagfor et
sværtlite direkte fiskeri, samtat en relativt stor andelsettesav til uunngåeligbifangst,er Fiskarlaget
imot at det åpnesfor et sports-og rekreasjonsfiskeettermakrellstørje.
Fiskarlagethar imidlertid ikke noe imot at et eventueltsports-og rekreasjonsfiskefortsattkan kobles
til et forskningsprosjektom «tagge-ordning»(merkeordning)for makrellstørjei regi av
Havforskningsinstituttet,slik dettehar vært i 2018.Etter det en forstår gjennomføresslike
forskningsprosjekterutenforfastsattenasjonalekvoter.
Bifangst
Ut fra de sisteårs erfaringermeduunngåeligbifangstav makrellstørjei andrefiskerier innser
Fiskarlagetat det er nødvendigå fastsetteen del av kvoten til å dekkeslik bifangstav makrellstørjei
andrefiskerier. Bifangstkvotenforeslåsbeholdtomtrentpå sammenivå som i 2018(14 tonn).
Dokumentasjonskravene
knyttettil landing av størjeer sværtomfattende,og en bør ikke påføre
fiskernemer ennhøystnødvendigav ytterligerenorskekrav. Dettegjelder ogsåved landing av slike
bifangsteri EU-havnhvor det er krav om fangstsertifikat.Det økonomiskeutbyttetav dissefangstene
bør tilfalle utøvernetatt i betraktningde øvrigekrav som stilles og at det er potensielleutgifter knyttet
til redskapsskader
ved bifangstav makrellstørje.
Deltakelse-antall fartøy –fartøystørrelser –redskap mv
NorgesFiskarlaggår inn for at flest mulig interessertenorskefartøy kan få deltai dettefisket
uavhengigav fartøystørrelseforutsattat fartøyeneoppfyller kravenetil teknisk utrusting,herunder
ogFiskarlagets
Servicekontor
asPostb. 1233 Sluppen 7462 Trondheim
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no
www.fiskarlaget.noTelefon:
73 54 58 50 Telefaks: 73 54 58 90
Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag938500290
Fiskarlagets Servicekontor 984152094

rapportering/kommunikasjon og bekvemmeligheter mv.
Det bør videre gis adgang til fleksibilitet mellom redskapene not og line/krok, slik at fartøyene står
friere til å bruke den redskapen som er mest hensiktsmessig ut fra tilgjengelighet, vær- og
fangstforhold.
Fiskarlaget foreslår å videreføre vilkårene knyttet til at fartøyet må være egnet, bemannet og utrustet
til fiske etter makrellstørje, og at det må legges frem en plan for håndtering og levering av fangst som
sikrer at kvaliteten ivaretas. Dette betyr at fartøy bl.a. må ha tilstrekkelig plass til observatører fra
ICCAT’s regionale observatørordning og Havforskningsinstituttet.
Fiskarlaget tilrår at det ikke bør legges avgjørende vekt på tidligere erfaring fra fiske etter
makrellstørje med not i norske farvann.
Fiskarlaget tilrår at utvelgelse av fartøy avgjøres ved loddtrekning dersom flere påmeldte fartøy
oppfyller kravene. Fiskarlaget innser imidlertid at det kan være klare fordeler om et fartøy/rederi gis
adgang til deltakelse to år/sesonger om gangen, men i og med at den norske kvoten fortsatt vil være
svært lav, og gir rom for deltakelse av få fartøy pr. sesong, anbefaler Fiskarlaget at man avventer med
å ta stilling til deltakelse ut over et år om gangen, eller en eventuell rulleringsordning.
Det bør oppfordres til at rederi/fartøy som gis adgang til deltakelse i størjefisket utveksler erfaring og
kunnskap fra sitt størjefiskeri (fangstfasen, kvalitetsbehandling, salg/marked/logistikk mv.) med andre
rederi/fartøy som gis adgang til deltakelse (trekkes ut) i dette fisket i etterfølgende år.
Norges Fiskarlag tar forbehold om å fremme ytterligere innspill om reguleringen av fisket etter
makrellstørje når en kjenner den endelige kvoten for 2019.
Det bør foretas en gjennomgang av de tekniske reguleringene i dette fisket i løpet av 2019»
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