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Regulering av fisket etter makrell i 2022  

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2021 og fattet 
følgende vedtak: 

 
«Makrellkvoten for 2022  
Norges Fiskarlag viser til at ICES har gitt et kvoteråd på makrell på 794.920 tonn for 2022, en 
nedgang på vel 7 prosent sammenlignet med kvoterådet for 2021. 
  
Norge, EU og Færøyene har frem til 2020 vært enig om en kyststatsavtale på makrell. Den norske 

kvoten har siden 2014 vært fastsatt basert på tradisjonell andel mellom de tre partene i 

makrellavtalen. Norske myndigheter har fastsatt en kvote tilsvarende 35 prosent av TAC i 2021, 
med forankring i sonetilhørighetsprinsippet.  
 
Norges Fiskarlag vurderer situasjonen slik at det er stor sannsynlighet for at kyststatene vil føre 
forhandlinger om en mulig avtale inn i 2022, slik at det ikke vil foreligge en avklart kvoteramme 
ved årsskiftet 2021/2022. Fiskarlaget anbefaler derfor at det på samme måte som for 2021 

fastsettes en midlertidig norsk kvote og reguleringsopplegg fra årets start, slik at fartøy/grupper 
som har behov for å starte et tidlig makrellfiske gis anledning til dette. 
 
Norges Fiskarlag tar derfor forbehold om behov for å fremme utfyllende råd og kommentarer rundt 
reguleringene av fisket etter makrell for 2022 hvis det skulle komme betydelige endringer knyttet 
til avtaleforholdene, kvotestørrelse, kvoteandeler eller andre forhold som for eksempel 
soneadgang. 

 
Fordeling av kvoten på reguleringsgrupper 
Norges Fiskarlag tilrår at den norske makrellkvoten fordeles mellom de ulike flåtegruppene slik som 
tidligere og i henhold til landsmøtevedtakene 5/15 og 6/07, korrigert for avtalte justeringer mellom 
ringnot og pelagisk trål av 15. desember 2009, jfr. landsstyrevedtakene 128/09 og 71/10. Praksis 
knyttet til fratrekk for kvoter til forsknings- og forvaltningsformål, agn og rekrutteringskvoter 
(tidligere ordning) videreføres.  

 
Reguleringsmodell lukket kystgruppe 
Norges Fiskarlag vil med det første gjennomføre en organisasjonsmessig behandling av erfaringer 
med gjeldende reguleringsmodell i kystgruppen som har vært gjeldende i tre år (2019-2021), slik 
Landsstyret tidligere har gitt uttrykk for.  
 

I påvente av utfallet av evalueringsprosessen tilrår Norges Fiskarlag at gjeldende modell også 
innføres fra årets start i 2022, men tar forbehold om behov for eventuelle justeringer tidlig i 2022 

som følge av evalueringsprosessen og den organisasjonsmessige behandlingen.  
 
Samfiske – låssetting, føring – samføring i kystgruppen 
Det vises til utfyllende kommentarer om ovennevnte temaer i Fiskarlagets innspill om reguleringen 
av fisket etter norsk vårgytende sild i 2022. 

http://www.fiskarlaget.no/
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Prøveordning med bruk av snurrevad 
Fiskarlaget viser til at det i november 2020 ble etablert en prøveordning med bruk av snurrevad i 
makrellfiske for fartøy lukket kystgruppe innenfor avgrensede områder. Prøveordningen er 
videreført i 2021. Det bes om at ordningen videreføres og at erfaringer legges til grunn for endelige 
rammevilkår for bruk av snurrevad i makrellfisket. 
 
Ringnot, SUK og trål 

Norges Fiskarlag legger til grunn at gruppene ringnot, SUK og pelagisk trål reguleres med 
fartøykvoter etter samme modell som tidligere år. For pelagisk trål må fartøyene selv disponere 
den tildelte kvoten slik at den dekker både bifangst og et direkte fiske. Dette betyr at 
særbestemmelsen i § 4 i reguleringsforskriften knyttet til trålgruppen om reduksjon av 
gruppekvoten basert på differanse mellom estimert fangst og seddelført fangst må frafalles (tas 
ut).  

 

Kvotefleksibilitet 
Det legges til grunn at kvotefleksibilitetsordningen på fartøynivå videreføres for alle fartøygrupper. 
Som en prøveordning fra og med 2020 har fangst ut over kvotefleksibilitetsordningen på 110 
prosent på makrell blitt belastet på fartøynivå og ikke gruppekvoten i 2021. Etter to år med denne 
prøveordningen bør næringen sammen med forvaltningen vurdere om denne ordningen har fungert 
etter formålet. 

 
Det anmodes videre om at Fiskeridirektoratet foretar avstemming av kvoter som følge av 
kvotefleksibilitetsordningen så snart som mulig på nyåret, da enkelte fartøy starter sin 
fiskeriaktivitet tidlig i januar og har behov for å vite så langt som mulig endelig kvoteramme som 
kan disponeres. 
 
Bifangst i andre fiskerier (fartøy uten makrellkvote) 

I løpet av året inntreffer det at fartøy som driver fiske med garn og trålredskap får innslag av 

mindre/små mengder makrell som bifangst i fiske etter andre fiskeslag. Disse fartøyene har ikke 
adgang til å delta verken i lukket eller åpen gruppe i fiske etter makrell, og har således ikke kvote 
på makrell. Slike små makrellfangster anses derfor som ulovlig og fangstverdien blir gjenstand for 
inndragning fra salgslagene. Fiskarlaget registrerer at praksis rundt dette er strammet til. Norges 
Fiskarlag mener at fartøy som får slike små fangster av makrell i andre fiskerier bør få beholde 

verdien av dette, og anmoder myndighetene vurdere en bifangstregel (0,5%) avregnet pr. halvår. 
Dette vil dreie seg om svært små kvanta.»  
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