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INNSPILL TIL HØRINGSFORSLAG OM REGULERINGEN AV MAKRELLFISKET
TIL KYSTGRUPPEN

1. Innledning
Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets høringsbrev av 25. februar 2011 om regulering av
makrellfisket til kystfartøygruppen.

I høringsbrevet viser Fiskeri- og kystdepartementet til to alternative reguleringsmodeller med
det formål  å gjøre endringene i maksimalkvotene for enkelte fartøygrupper mindre;

A) Videreføring  av reguleringsmodellen som var gjeldende i 2010
B) Justering av dagens reguleringsmodell.

Videre viser Fiskeri- og kystdepartementet til to hovedmålsettinger som var bakgrunnen for at
et nytt reguleringsopplegg for lukket gruppe kyst ble innført i 2011:

- enklere reguleringsopplegg
- større redskapsfleksibilitet for det enkelte fartøy

I det videre følger en gjennomgang av de to alternative reguleringsmodellene som er vurdert
ut i fra de to hovedmålsettingene.

2. Alternativ A: Videreføring  av reguleringsmodellen som var gjeldende i 2010
En videreføring av reguleringsmodellen som var gjeldende i 2010 vil ikke gi noe forenkling i
reguleringen. Det vil fremdeles være unntaksgrupper, ulik praksis for inndeling av gruppene
med hensyn på hjemmelslengde og største lengde, samt ulik praksis for inndeling i forhold til
overregulering.

Når det gjelder redskapsfleksibilitet åpnes det i dette alternativet for at fartøy med adgang til å
fiske med garn og snøre med hjemmelslengde under 13 meter og største lengde under 15
meter, kan fiske med not. Dette gir med andre ord større redskapsfleksibilitet for garn- og
snøregruppen under 13 meter hjemmelslengde. Det er da kun fartøy med adgang til å fiske
med garn- og snøre med hjemmelslengde over 13 meter som ikke har redskapsfleksibilitet i
lukket gruppe kyst.
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I struktursammenheng er garn- og snøregruppen og notgruppen behandlet som to forskjellige
grupper. Etablerte strukturgrupper i garn- og snøregruppen gjelder hjemmelslengde 11-14,99
meter og 15-21,35 meter. I notgruppen gjelder etablert strukturgruppe hjemmelslengde 13 -
21,35 meter.

En endring av reguleringene i garn- og snøregruppen til et skille for redskapsfleksibilitet på
13 meter hjemmelslengde vil få betydning for strukturgruppen med hjemmelslengde 11- 14,99
meter. Dersom det er et ønske å oppheve skillet mellom garn/snøre- og notgruppen i
struktursammenheng, vil dette vanskeliggjøres dersom redskapsfleksibilitet kun gjelder for en
av gruppene.

Dersom en ønsker et enklere reguleringsopplegg for fisket etter makrell så er
Fiskeridirektoratet av den oppfatning av at dette ikke nås ved å gå tilbake til ordningen som
var gjeldende i 2010.

Fiskeridirektoratet vil presisere at i tabell 6 (kolonne 3, rad 2) på side 5 i Fiskeri- og
kystdepartementets høringsbrev er det en trykkfeil. Med den alternative modellen som er
beskrevet i brevet vil fartøy med hjemmelslengde på 0-9,99 meter, med en kvotefaktor på
1,2145, ha en fartøykvote på 27,53 tonn.

3. Alternativ  B: Justering av dagens reguleringsmodell
Dagens reguleringsmodell for lukket gruppe kyst er en forenklet reguleringsmodell
sammenlignet med reguleringsmodellen som var gjeldende i 2010. Selv om
lengdegruppeskillet justeres fra 11 til 13 meter vil dette fortsatt være tilfelle. En slik justering
vil også redusere endringen i maksimalkvotene sammenlignet med 2010. Videre innebærer
forslaget redskapsfleksibilitet for alle fartøy, alternativt for gruppen under 13 meter.

Fiskeridirektoratet er av den oppfatning at Alternativ B tilfredsstiller hovedmålsetningene om
enklere regulering og redskapsfleksibilitet på en god måte.

Det blir foreslått at refordelingsdatoene i Alternativ B er tilsvarende som under dagens
reguleringsopplegg. Dette vil si en dato for gruppen under 13 meters hjemmelslengde og en
for gruppen på eller over 13 meters hjemmelslende. Alternativt foreslås det at det ikke
fastsettes refordelingsdatoer før fiske start, men at datoene blir fastsatt underveis og på
bakgrunn av informasjon om utviklingen av fisket.

Formålet med å fastsette en refordelingsdato er å skape ro og forutsigbarhet i fisket. Fiskerne
får en sikkerhet for sine maksimalkvoter i perioden frem til refordelingsdatoen. Dersom det
ikke fastsettes refordelingsdatoer vil presset på refordeling fra fiskere som har tatt sine
maksimalkvoter øke. Det er derfor i utgangspunktet ønskelig med refordelingsdatoer.

Siden forslaget innebærer en ny gruppeinndeling sammenlignet med reguleringsmodellen i
2010 har vi ikke erfaring med hvilken refordelingsdatoer som vil være mest formålstjenelig.
Fiskeridirektoratet er av den oppfatningen at det kan være hensiktsmessig og ikke fastsette
refordelingsdatoer i 2011, men avvente utviklingen i fisket. På bakgrunn av erfaringene fra
fisket etter makrell i 2011 kan man fastsette refordelingsdatoer fra årets begynnelse i 2012.

I struktursammenheng vil en endring i lengdegruppeskille fra 11 til 13 meter ha betydning for
strukturgruppen til garn- og snøregruppen med hjemmelslengde 11-14,99 meter. Dersom det
er et ønske å oppheve skillet mellom gam/snøre- og notgruppen i struktursammenheng, vil
dette vanskeliggjøres dersom redskapsfleksibilitet kun gjelder for en av gruppene.
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Med hilsen''

Stin-Åe Jo
seksjoiy'ssjef

Ida K. Omenaas Flaagen
rådgiver
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Kopi til:
Inger-Anne Arvesen
Aksel Eikemo
Liv Holmefjord
Stein-Åge Johnsen
Synnøve Liabø
Thord Monsen
Trond Ottemo
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