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Innspill sak 14/2021 - regulering av fisket etter makrellstørje i 2022 

Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) viser til sak 14/2021 om regulering av fiske etter makrellstørje 

2021 til reguleringsmøtet 2021. 

 

En krevende art 

Det er de voksne og relativt sett store individene som kommer på næringsvandring til våre 

havområder. Snittstørrelsen på fisken er høy; opp mot 250 kilo. Høy vekt, stor kraft og svært god 

utholdenhet, gjør at utstyret som er nødvendig til dette sportsfisket er av det kraftigste som finnes for 

noe fiske. Fisket i seg selv krever investering i svært spesialisert utstyr. 

 

Videre er fisket pt svært strengt regulert gjennom en internasjonal organisasjon, ICCAT 

(The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas), som årlig gir kvoter til de 

ulike medlemslandene.  

 

Norge har en liten andel av denne kvoten - 300t av 36.000t, 0,83%, i 2021 (tillegg ble 15 tonn overført 

fra 2020). For 2021 ble det av denne kvoten satt av 6 tonn til høsting i sportsfiske (rekreasjonsfiske) 

og 4 til merk og slipp-fiske i regi/samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI). Årets sesong resulterte 

etter ca 230 turer i 29 fisk landet/merket, hvorav 8 ble merket med spagettimerke, 9 med satellittmerke 

og 12 fisker ble høstet. Dersom de høstede fiskene i snitt veide ca 250 kilo utgjør årets avlivede fangst 

ca 50% av den tildelte kvoten til rekreasjonsfiske. NJFF bekjent ble ingen fisk ført på merk og slipp-

kvoten. 

Innsatsen bak hver fisk er svært stor, men alt i alt vil NJFF karakterisere årets sesong som svært 

vellykket.  

NJFF var og er pådriver for å få avsatt kvote til sportsfiske. Vår erfaring er at sportsfiskerne har 

forvaltet den tilliten fiskeridirektoratet har gitt dem på en god måte. Det er gjort store steg i riktig 

retning mht å etablere kunnskap om dette fisket i Norge. Det er riktignok også gjort dyrekjøpte 
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erfaringer i form av knuter og utstyr som har sviktet under kjøring av fisk. Dette er uheldig, men vil 

bidra til å forbedre rigg av utstyr og gjennomføring av det praktiske fisket i årene fremover. NJFF 

mener derfor det er viktig å videreføre muligheten til å bedrive sportsfiske.  

NJFF synes det var gledelig med den økningen i deltagelse det ble gitt anledning for i 2021, men det 

likevel bør være rom for en ytterlig utvidelse av adgangen til å delta. Selv uten økning i kvoten bør 

dette være et mål. 

 

Utvelgelse av fiskere og plassering i grupper 

NJFF mener Fiskeridirektoratet, med hjelp fra HI, har gjort en god jobb mht å velge ut deltagere til, 

lagledere, mannskapspool mm. Vi har forståelse for at direktoratet ikke besitter reell kompetanse mht 

utøvelsen av fisket og krav til utstyr og erfaring. Derfor har det i de årene som har gått, siden det første 

merkeprosjektet, vært avgjørende at HI har bistått direktoratet. NJFF mener det fortsatt er mye å hente 

på å fortsette merkingen slik den har foregått de siste tre årene, og håper en søker å videreføre dette.  

NJFF har vært i kontakt med teamlederne som deltok nå i 2021. Tilbakemeldingen er at de føler seg 

veldig privilegert som får lov å delta i dette fisket. Holdningen er at det viktigste er å videreføre både 

merk og slipp-prosjektet og den høstingsbaserte delen av fisket. Det er ytret ønske om å finne midler 

til å dekke deler av de reelle utgiftene til drift av båtene når en er dedikert med på merk og slipp-fiske. 

NJFF mener også at dette hadde vært rimelig, men ønsker å presisere at det er viktigst å opprettholde 

adgang til å delta i fisket.  

 

NJFF ser at fiske etter makrellstørje, både kommersielt, rekreasjonsfiske og merk og slippfiske, er et 

relativt sett marginalt fiske i Fiskeridirektoratets portefølje. ICCATs regelverk er strengt og skal 

følges. Likevel mener vi det må være forenklingspunkter blant annet mht utvelgelse av deltagere i de 

ulike kategoriene av sportsfiskere. I dag er det tre – Gruppe 1 er lagledere – her settes det strenge krav 

til erfaring, gruppe 2 er de som ikke er lagledere, men som likevel har mye erfaring, og gruppe 3 

består av de som har middels eller lite erfaring.  

Den viktigste utvelgelsen er av gruppe 1, lagledere. Det er også viktig at en i tillegg til denne har 

ytterlig en erfaren fisker med om bord (gruppe 1 eller 2) i tillegg til eventuelt mindre erfarne fiskere, 

slik at en har både en dyktig båtfører og en som kan gjennomføre eller veilede under kjøring av fisk.  

I 2021 har enkelte opplevd at det har vært vanskelig å få oppgradert personer. Å ha en ordning hvor en 

kan be om denne typen oppgradering gjennom hele sesongen oppleves som lite hensiktsmessig rent 

ressursmessig (for direktoratet). Om en skal fortsette med en sentral ordning bør en kanskje vurdere å 

ha et tidsvindu hvor en kan be om denne typen oppgradering. NJFF mener imidlertid at lagleder i all 

hovedsak er mer enn kompetent nok til å vurdere om en person i gruppe 3 kvalifiserer til å 

oppgraderes til gruppe-2-medlem.  
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Videre oppleves reglene for å bytte mannskap i de ulike lagene som noe unødvendig kompliserte. 

NJFF mener det bør være unødvendig med en godkjenning fra Fiskeridirektoratet dersom et lag ønsker 

å ta med en gruppe-2-fisker fra et annet lag. Lagleder må uansett være deltagende, og er kompetent til 

å vurdere om fiskeren er skikket til å delta på sitt lag på den aktuelle turen/turene. 

NJFF har ikke konkrete forslag ut over dette, men deltar gjerne i en diskusjon om hvordan en gjør 

dette på en måte som sikrer kvalitet på fiskelag samtidig som en gjør prosessen med å administrere 

denne delen av fisket på en mest mulig rasjonell måte for alle parter. 

 

Ulovlig å omsette sportsfiskefanget makrellstørje  

Pr i dag er det i henhold til ICCATs regler ikke tillatt å omsette makrellstørje. NJFF er enig i at en ikke 

skal kunne omsette makrellstørje høstet i rekreasjonsfisket, men ber fiskeridirektoratet vurdere å øke 

antall fisk de fiskelagene som bidrar til merking av fisk kan høste. Dette kan for eksempel innrettes 

slik at de etter å ha merket fisk suksessfullt gis anledning til å høste en fisk ekstra i tillegg til den ene 

de allerede er gitt tillatelse til. Dette vil kunne kompensere noe for den store innsatsen disse bidrar 

med mht å få merket fisk. 

 

Turistfiske lovlig eller ulovlig? 

På nåværende tidspunkt er det neppe grunnlag for noe vesentlig turistfiske etter makrellstørje i Norge. 

Til det er fangstmulighetene for varierende og usikre.  

NJFF har i tidligere år tatt utgangspunkt i at det foreligger et generelt forbud mot charter-virksomhet 

også mht sports- og rekreasjonsfiske. Slik vi forstår det har Fiskeridirektoratet også tolket dithen. 

Likevel ser vi at dette er en vanlig praksis i en rekke land, også på vår side av Atlanterhavet – i flere 

middelhavsland, men også i Irland.  

I stor grad er det gjennom denne typen virksomhet de fleste som fisker makrellstørje med 

sportsfiskeutstyr, verden over, får sine første erfaringer med fisket.  

Siden sportsfisket etter makrellstørje er så ulikt det fisket vi ellers bedriver i Norge – både mht krav til 

utstyr og usikkerheter mht om en i det hele tatt får delta, er det nå riktig å vurdere hvorvidt ICAATs 

regler er til hinder for en nasjonal åpning for et begrenset turistfiske. NJFF mener det er viktig at en 

slik åpning ikke skjer på bekostning av det ‘frie’ fisket, men at det kan være et nyttig supplement i 

prosessen med å sanke erfaringer. 

 

NJFF ber Fiskeridirektoratet se nærmere på hvordan en administrerer turistfisket i andre land. Det er i 

det minste åpenbart at det finnes muligheter for en justering også med hensyn til den tolkningen av 

ICCATs regelverk en har hatt til nå. 



 

 
Norges Jeger- og Fiskerforbund Telefon 66 79 22 00 Org. nr. 956 792 150 MVA 
Postboks 94 E-post: njff@njff.no Bankkonto 7154 05 02050 
NO-1378 NESBRU Hjemmeside: njff.no 

En eventuell åpning for chartervirksomhet forutsetter at en eventuelt initierer en prosess for å få det på 

plass, men det vil kun være fordelaktig å gjøre nødvendige avklaringer i forhold til de formelle reglene 

knyttet til dette.   

 

Vennlig hilsen 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 

 
Øyvind Fjeldseth 

Fiskekonsulent 
 

 

 

 

 
 


