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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

 

Høring - Forslag til regulering av fiske av 5.000 t makrell i Nord-Norge 

 

Fiskebåt viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev om forslag til regulering av fiske 

av 5.000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014, med høringsfrist 18. juni d.å. 

 

Den nordøstatlantiske makrellen er en pelagisk ressurs som er viktig for både hav- og kystflåten, 

og for pelagiske landanlegg langs kysten. Fisket har tradisjonelt foregått utenfor den sørlige 

landsdelen,                                                                                        

sitt utbredelsesområde mot nord, og i sommerhalvåret registreres det betydelige forekomster av 

makrell i Nord-Norge. Makrellen er en utpreget rovfisk som beiter effekt                          

                                       har økosystemeffekter og negativ innvirkning     andre 

bestander. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har med utgangspunkt i den mer nordlige utbredelsen av 

makrellen satt av 5.000 tonn av de                                                                 

                                                                                                      

                                                                                   

 

Nær    -                                                                                              

                                                                                            

                                                                                                    

                                                                                              

makrell, i tråd med Norges Fiskarlag sitt landsmøtevedtak 6/07.  

 

For havfiskeflåten foreslår departementet å fastsette fartøykvotene     bakgrunn av en fordeling av 

gruppekvoten     antallet tillatelser i gruppen. Dette gir fartøykvoter     inntil 49 tonn til fartøy i 

ringnotgruppen, inntil 18,9 tonn til ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) og inntil 8,7 tonn til fartøy 

med tillat                                    konstaterer at fordelingen mellom flåtegruppene ikke 

berøres, og mener fordelingen er et viktig grunnprinsipp som må ligge fast i tråd med en bred 

politisk enighet. Dersom kvantumet skal fordeles innad i gruppen må kvantumet fordeles i 

henhold til kvotenøkkelen i de ulike flåtegruppene.  

 

Fiskebåt er positiv til å dokumentere makrellens utbredelse i NØS, herunder utenfor kysten av 

Nord-Norge. Dette støtter opp om norske forhandlingsposisjoner. Fiskebåt mener at for å 

stimulere til et fiske i Nord-Norge vil det være mer hensiktsmessig med et reguleringsopplegg for 

ringnot og pelagisk trål basert på en bonusordning. Dette vil skape større oppslutning om fisket og 

vil øke kvantumet som blir tatt. Dette vil være positivt for å dokumentere makrellens utbredelse, 

men også positivt for avviklingen og omsetningen. 

 

Fiskebåt vil foreslå at ved fiske etter makrell i Nord-Norge oppnår fartøyene en kvotebonus på 

30% av det fartøyet fisker. Bonuskvantumet tildeles fra gruppekvantumet inntil avsetningen er 

oppbrukt. Fiskebåt ser ikke behovet for påmeldingsordning for dette reguleringsopplegget. 

Fiskebåt mener at tidspunkt for eventuelle refordelinger og justeringer bør fastsettes til 1. oktober. 

Fordelen med å utsette dato for eventuell refordeling er at sesongen blir mer spredt.   



 
 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at virkeområdet for fisket skal være innenfor 

territorialgrensen nord for fylkesgrensen mellom Nord- Trøndelag og Nordland. Fiskebåt kan ikke 

se noen grunn til at fisket skal foregå innenfor territorialgrensen. Så lenge fisket foregår i NØS 

nord for fylkesgrensen Nord- Trøndelag og Nordland vil departementets målsetninger med hensyn 

til makrellfiske i nord bli oppnådd. Fiskebåt forutsetter samtidig at det vil bli gitt            

                                                                                     

 

 

Vennlig hilsen 
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