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Høringsinnspill 21/2020 Regulering av fisket etter makrellstørje i 2021 

Domstein erfarer at avviklingen av siste års fiske av tunfisk, på lik linje med de foregående årene, 

resulterte i at kvoten ikke ble oppfisket. Vi oppfatter det slik at det er forhold som vær og vind, samt 

omsetningsproblem, som til en viss grad har skapt denne situasjonen.  

Med større grad av levendelagring ville man kunne tatt større del av kvoten, sannsynligvis hele. 

Gjennom helårstilføring av tunfisk til markedet, ville man oppnådd en bedre, og stabil pris.  

Markedserfaringer 2020 

Kvaliteten på tunfisken som har blitt fisket i norsk farvann oppnår ikke en gunstig posisjon i 

markedet, og dermed heller ikke premium pris.  

I det norske markedet oppnår norskfanget tunfisk bare halv pris, sammenlignet med importert 

spanskfanget (oppforet) tunfisk. Av den norskefangede tunfisken som ble eksportert til Japan, ble 

mye usolgt på auksjon, og ble til slutt omsatt til svært lave priser. En stor del av den årets norske 

fangst, ligger fremdeles frossen og usolgt på lager i Norge, for fiskers regning.  

Erfaring med forsøkskvote 2020 

Domstein deltar i HI sitt forskningsprosjekt på levendelagring av tunfisk. Under forskningstoktet 

gjorde Vestbris et stort kast, der de fikk overført et stort kvantum til slepemerd. Imidlertid var det så 

mye fisk de måtte ta seg av, at det ble umulig å slepe slepemerd til oppbevaringsmerd. Dette gjorde 

at vi ikke fikk utført noe forsøk på; sleping, overføring til oppbevaringsmerd, levendelagring, 

vedlikeholdsforing, markeds- og kvalitetsarbeid.  

Domstein hadde leid lokalitet, lagt ut oppbevaringsmerd og brukt store ressurser på dette prosjektet. 

Domstein opplever at 6 tonn er for lite til å få dekket alle ledd i prosjektet, der bare 1 tonn kunne 

brukes i kvalitets- og markedsarbeid. Andre samarbeidspartnere, som NOFIMA, mener også at det 

kreves langt større mengder for å kunne gjennomføre forsvarlig utprøving.  

I størjefisket varierer størrelsen på kastene kraftig. Derfor bør forskningskvoten stå i stil med dette, 

og være på minimum 50 tonn. All fisk må tas vare på og testes både på kvalitet og i markedsarbeid.  

Videre utviklingsarbeid 

Domstein har sammen med HI, Nofima sendt inn søknad på et treårig forskningsprosjekt, der 

Domstein og Nofima skal jobbe spesielt med markedsarbeid.  

En konsentrert fangstperiode gir ikke de beste forutsetningene for markedsarbeid. Det å kunne tilby 

størje under en periode på eksempelvis seks måneder, vil gi bedre pris og kvalitet.  

I land vi kan sammenligne oss med er levendelagring regelen, og ikke unntaket som her i Norge.  

Et slikt prosjekt stiller krav til både økt forskningskvote, samt mulighet for omsetning av produkter i 

både nasjonalt og internasjonalt marked.  
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