Vår ref.: Landsstyremøte 29. og 30. oktober 2020
Deres ref.: 23/2020

Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Regulering av fisket etter makrell
Norges Kystiskarlag har i landsstyremøte 29. og 30. oktober gjort følgende vedtak vedrørende
regulering av makrell i 2021:
• Norges Kystfiskarlag støtter ICES sin anbefalte kvote.
• Kysttorskvernet må gis overordnet status i forvaltningssammenheng og tas hensyn til i
utarbeidelsen av reguleringer av hvert enkelt fiskeri.
• For å stimulere til rekruttering settes det av en kvoteandel på 6,12 % til åpen gruppe
før fordeling mellom flåtegruppene, etter samme prinsipp som torsk nord for 62° N.
Avsetningen på 650 tonn videreføres uavhengig av overnevnte.
• Ved eventuelle refordelinger må dette først skje innenfor redskapsgruppene, før
restkvantumet eventuelt kan fordeles videre på de øvrige redskapsgrupper.
• Det fastsettes fast dato for refordelingen i garn/snøregruppen. Datoen settes til 20.
september, og det foretas ingen refordeling før denne dato, uansett press fra enkelte
fartøyer i gruppen.
• Maksimalkvoten for fartøy i åpen gruppe økes til 25 tonn. Dette for å tilrettelegge for
et lønnsomt fiske etter makrell i åpen gruppe. En slik løsning vil også ivareta
muligheten for å tilrettelegge for et kystnært fiske etter makrell i tråd med endringene i
vandringsmønsteret.
• Seismikkskyting i makrellens beitevandring fra 15. juli - 15. oktober må ikke tillates.
• Det må legges til rette for en forenkling og opprydding i reguleringene i fisket etter
makrell med fokus på å redusere de store ulikheter i konkurranseforholdene innad i
gruppene.
• Ved fritt redskapsvalg for fartøy under 15 meter bør disse fartøy kun få fiske den
garanterte andelen med not.
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