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HØRINGSSVAR- FORSLAG TIL REGULERING AV FISKE AV 5000 TONN MAKRELL I NORD-

NORGE I 2014 

 

Pelagisk Forening viser til høringsnotat vedrørende forslag til regulering av fiske av 5000 tonn 

makrell i Nord-Norge i 2014. 

 

Vi vil innledningsvis understreke at foreningen ikke støtter Nærings- og fiskeridepartementet sitt 

forslag som innebærer at en langvarig og etablert reguleringsmodell endres, herunder at fartøykvo-

tene deles opp på denne måten. Det bør være rederiets avgjørelse om de fisker kvoten i nord eller 

sør.  Foreningen mener at politikere ikke skal detaljstyre fiskeriet slik som foreslått i høringsbrevet. 

En slik regulering kan føre til et ineffektivt og dyrt fiske. Hvis flåten finner det lønnsomt å fiske ma-

krellen i nord, og utbredelsen og mengden er slik den blir hevdet, vil det bli fisket der uten en slik 

detaljstyring.  

 

Skulle NFD likevel velge å innføre ordningen vil vi påpeke at med så liten fartøykvote antar vi at flere 

fartøy ikke finner det regningsvarende å gå nord. Vi ber derfor NFD å vurdere muligheten for en 

tilsvarende kvotebytteordning som for loddefisket i Barentshavet og Island i vinter. Årets 

prøveordning med kvotebytte, for ringnot, var vellykket. Det bes også om at ordningen blir 

videreført for andre marginale fiskerier, i dette tilfellet hvis overnevnte forslag blir gjennomført.  

 

Pelagisk Forening er enig i og støtter NFDs forslag om at de ulike fartøygruppene skal fiske et 

kvantum som tar utgangspunkt i den etablerte fordelingen av den ordinære makrellkvoten. Vi 

mener derfor og at ufisket kvantum må føres tilbake til egen gruppe og ikke på tvers av gruppene. 

 

Departementet sitt forslag om loddtrekning som regulering for kystgruppen, dersom flere fartøy er 

påmeldt enn gruppekvoten gir grunnlag for, er Pelagisk Forening er sterkt imot. Foreningen mener 

at det er opp til det enkelte rederi å gjøre sine vurderinger, hvorvidt de vil delta i de enkelte fiskeri. 

Næringen har også gjentatte ganger bedt om at hvis det foretas loddtrekning, må det og iverksettes 

tørnordning som videreføres til påfølgende år med tilsvarende kvoter. 
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Vedrørende spørsmålet om fjordlinjer bør åpnes er tilbakemeldingen fra næringen at en rekke 

fartøy har tradisjon for å fiske innenfor fjordlinjene. Som kjent er fisket blitt i utført der i lang tid. 

Det er viktig for fartøyene å få fiske der fisken er, og forbudet mot å gå innenfor fjordlinjene kan 

være til hinder for dette.  Foreningen mener derfor at det bør åpnes for unntak fra forbud mot å 

fiske makrell med fartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene i nord. Vi vil påpeke at det i forslaget 

allerede ligger begrensninger ved at fisket må foregå innenfor territorialgrensen. 

 

Vi ber og om en avklaring på hvor trålfisket skal foregå. I høringsnotatet foreslås det «… at fisket 

ellers må foregå innenfor territorialgrensen (12 nm utenfor grunnlinjen)». I henhold til 

havressurslova § 20 er det «… forbode å hauste med trål innanfor territorialgrensa ved det norske 

fastlandet, med unntak av hausting med taretrål, reketrål og krepsetrål…»  

 

Utgangspunktet er forbud innenfor 12 nm med trål. Det er likevel åpnet for fiske innenfor 12 nm 

etter enkelte typer fisk og med enkelte rettigheter. Når det gjelder makrelltråltillatelse, så er det 

ikke gitt slik åpning, jamfør utøvelsesforskriften kap 12.  Slik NFD legger opp til i høringen, så skal 

trålgruppens kvote fiskes innenfor 12 nm, hvilket fordrer en endring av havressurslova og/eller 

utøvelsesforskrifta. 

  

Hvis prøvefisket av makrell i nord blir gjennomført ber Pelagisk Forening Nærings- og 

fiskeridepartementet evaluere reguleringen i samråd med næringen etter årets fiskeri. Både for å 

vurdere om det er en bærekraftig regulering og for å vurdere et evt. forbedringspotensial.   

 

Pelagisk Forening anmoder departementet om å komme med en snarlig avgjørelse om ordningen 

blir iverksatt eller ikke. Dette både av hensyn til landingsanlegg og til fartøy som allerede har startet 

makrellfiske i nord. Et fiske som skal gjennomføres i juli er mer krevende både for landindustri og 

flåten både med tanke på kort varsel og ferietid.  
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