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Forslag til regulering av forsøksfiske etter
makrellstørje i 2017 - høringssvar
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høringsbrev fra Fiskeridirektoratet
(direktoratet) av 20.12.2016 vedr. «Forslag til regulering av forsøksfiske etter makrellstørje i
2017» (deres ref.: 16/17731), og har følgende kommentarer.

Generelt
Som følge av en betydelig forbedring, særlig i «Middelhavsbestanden», har en de seinere åra
igjen fått en del makrellstørje (størje) langs vår kyst. Dette har resultert i at den internasjonale
kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) siden 2014 har tildelt en kvote til
Norge. Årets kvote utgjør kun 0,23% av totalkvoten, men er likevel på 52.480 kg.
Observasjonene av størje både i Norge, Danmark og Sverige har økt betydelig de siste årene.
Dette indikerer at forekomsten av store modne individer av den sorten som oppsøker våre
farvann fortsatt er i god utvikling.
Forslaget innebærer at det fortsatt kun gis anledning til direktefiske for ett kommersielt fartøy.
Den store enkeltfangsten i 2016 tilsier at dette er fornuftig. Norsk fiskeriforvaltning, og
oppsynsordninger, er presumptivt god/gode sammenlignet med andre nasjoner som er tildelt
kvoter fra den østlige komponenten av bestanden. Dette kombinert med en svært begrenset
andel av totalkvoten medfører at det norske fisket med overveiende sannsynlighet ikke
medfører noen utfordringer knyttet til det pågående arbeidet med å forvalte bestanden mot
fortsatt vekst.
Med usikkerhetene knyttet til vandringsmønster (og annet) direktoratet legger til grunn, synes
det formålstjenlig å gjennomføre fisket som et forsøksfiske også i 2017, men NJFF mener
imidlertid at dette også burde inkludert en kvote for sportsfiske. Vi vet at en, før en kan åpne
for sportsfiske, må få på plass ordninger som gjør at dette tilfredsstiller de krav ICCAT stiller
til slikt fiske. Dersom en ikke velger å gjennomføre dette allerede i år, ber vi som et minimum
at en iverksetter en prosess med tanke på å åpne for et begrenset sportsfiske i 2018.

Kommersielt fiske - forsøksfiske
Siden en satser på notfiske («størjenot») under direktefisket, er faren for overskridelse av
kvote er til stede, men med de ordninger som legges til grunn (ICCAT-observatør om bord
mm) er det i det minste kort vei mellom en slik eventualitet og en stopp i fisket. At det kun
omfatter ett fartøy er en ytterligere sikkerhet.
Selv om Norge på 50-60-tallet hadde et betydelig størjefiske med et mottaksapparat, er ikke
det tilfellet i dag. Tildelt kvote er betimelig lav. Den vil trolig også fortsette å være reelt lav,
og fangstmengde og tidspunkt for fangst vil av praktiske årsaker være svært uvisst. Det er
derfor sannsynlig at det vil være vanskelig å få stabil, reell kompetanse på eventuelle mottak.
Ivaretagelse av høy kvalitet på eventuell fangst er likevel avgjørende dersom en ønsker å
fortsette dette fisket som kommersielt fiske.
Erfaring fra Canada viser at en ved riktig behandling kan oppnå svært høy kvalitet på størje
etter fangst. Dette krever imidlertid god informasjon og opplæring. Den store enkeltfangsten i
2016 på 191 individer på samlet 39.600 kilo visualiserte betydningen av rett kompetanse og
rett kapasitet på et fartøy mht å håndtere denne typen fisk. Slik vi har lest det (media) gikk
denne fisken for under 65 kroner pr kilo pga dårlig kvalitet.
Dersom en skal tillate kommersielt fiske etter makrellstørje, er det avgjørende at en ikke på
nytt ender i en slik situasjon. Makrellstørje har høy status både som mat og mht sportsfiske. Ei
død makrellstørje er ei død makrellstørje uansett sluttpris på produktet, men det er viktig både
for forvaltningens og fiskerienes renomme at fisken som fanges behandles på ypperste vis.
Direktoratet presiserer betydningen av å kapasitet til forsvarlig behandling av fangsten på det
fartøyet som får tillatelsen, slik at en sikrer god kvalitet. NJFF støtter dette kravet, men
forutsetter at en konkretiserer de krav som stilles.

Sportsfiske
NJFF har tidligere ment at det er rimelig at en avsetter en andel av kvoten til sportsfiske når
en først velger å åpne for fiske etter størje i norske farvann.
I forslaget for fisket i 2017 åpnes det fortsatt ikke for sportsfiske etter størje, selv om det i
henhold til gjeldende internasjonalt regelverk er anledning til dette. NJFF mener derfor at en
også i Norge bør tillate et begrenset fiske med sportsfiskeredskap i henhold til ICCATs regler.
De internasjonale forordningene knyttet til dette fisket er betimelig strenge. Det vil også kreve
at aktuelle sportsfiskere har riktig dimensjonert utstyr for fisket slik at en reduserer kamptiden
til et minimum. Mht krav til båter under stangfiske er betydningen av bevegelsesmuligheter
om bord og manøvrerbarhet langt viktigere enn størrelsen på fartøyet – svært mange
fritidsbåter er erfaringsvis egnede. Det er derfor avgjørende at direktoratet innhenter relevant
informasjon fra sportsfiskermiljøet når eventuelle regler for fritidsfiske etter størje skal settes.
Det vil uansett dreie seg om et svært begrenset fiske, men et fiske som vil kunne frembringe
nyttig informasjon om makrellstørje i norske farvann. NJFF mener det er på tide å åpne for
det, ikke minst også for å høste erfaringer som over tid vil kunne komme både
sportsfiskemiljøene og det kommersielle fisket til gode.
Å få opp størje (av den størrelsen vi for tiden har i Norge) med ordinært havfiskerutstyr
beregnet til f.eks. storkveite, regnes av erfarne størjefiskere som nær umulig. Å få den opp
med rett utstyr, og fra båt hvor en kan bevege seg relativt fritt under kjøring, er det imidlertid
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betydelig erfaring med – særlig fra Canada hvor også mange norske sportsfiskere har
praktiske erfaringer. Dersom dette blir aktuelt i Norge, kan NJFF i samarbeid med direktoratet
bistå mht å gi informasjon og opplæring til de sportsfiskerne som gis anledning til deltagelse.

Interesse i sportsfiskermiljøene
NJFF vet at det hos enkelte forhandlere selges utstyr tilpasset fiske etter størje av de
dimensjoner som i økende antall treffes langs kysten. Dette utstyret er forhåpentligvis tenkt
for fiske i land hvor det tillates fiske på stor størje, eller at en forbereder seg på en eventuell
åpning av fisket her hjemme. Det indikerer om ikke annet at interessen for dette sportsfisket
er betydelig.
NJFF er sterkt imot ulovlig fiske, men en kan selvfølgelig ikke utelukke at det også i Norge
vil være sportsfiskere som vil forsøke å fiske etter størje ulovlig slik en har sett blant annet i
Danmark i 2016 (http://www.fyens.dk/indland/Lystfiskere-fik-400-kilo-blaafinnet-tun-paakrogen/artikel/3075541).
Fare for ulovlig fiske er aldri noe godt argument for å tildele en kvote, men det finnes etter
NJFFs mening heller ingen gode argumenter for å ikke innføre ordninger som kan gjøre dette
fisket lovlig. Særlig i en situasjon hvor en allerede tillater fiske med kommersielle fartøy.
Vi har gjennom sportsfiske en unik mulighet til å høste kunnskap om dette fisket, som kan
være svært nyttig både for utviklingen av sportsfisket etter størje i Norge, og mht å gi
kunnskap til forskningen (merking av fisk, og analyser av eventuelt avlivet fisk).
En kvote for registrerte sportsfiskere på f.eks. 1 tonn utgjør anslagsvis 4-6 individer.
Sannsynligheten for at disse faktisk blir fanget er betimelig liten, men kredibiliteten til
fiskeriforvaltningen vil øke betraktelig ved at en tar reelt hensyn til sportsfiskerne.
NJFF anbefaler derfor primært at direktoratet tildeler en andel av kvoten til sportsfiske.
Sekundært at en iverksetter en prosess med tanke på å få denne muligheten på plass innen
sesongen 2018.
Vennlig hilsen
Norges Jeger- og Fiskerforbund

Øyvind Fjeldseth
Fiskekonsulent
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