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Noen fakta om makrellstørje (Thunnus thynnus)

• Verdens største tunfiskart (>3 meter og mer 
enn 500 kg)

• Vestlig og østlig bestand

• Kan svømme opptil 70 km/h

• Viktig norsk fiskeri på 50- og 60-tallet med 
fangster opptil 15 000 ton per år

• Tilbake i norske farvann siden 2012 etter 
mange års fravær 

• Både kommersielt fiske og fritidsfiske



2018: Merkeprosjekt – Havforskningsinstituttet

2019: «Merk-og-slipp fiske» (4 båter)

2020: «Merk- slipp- og rekreasjonsfiske» (24 båter) 
+ merkeprosjekt av Havforskningsinstituttet

2021: «Merk- slipp- og rekreasjonsfiske» (41 båter) 
+ merkeprosjekt av Havforskningsinstituttet

Stangfiske etter makrellstørje i Norge

Foto: Espen Hamborg



Datainnsamling og merking av makrellstørje

Analyse av miljøgifter og næringsstoffer

Merk-og-slipp fiske med spagettimerker 

HI fisker fra egen båt – merking med satellittmerker
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- HI får biologiske prøver og filetprøver for analyse av miljøgifter

og næringsstoffer (21 fisk høstet i 2020 og 2021).

- Fritidsfiskerne loggfører observasjoner. Det har kommet inn over

1000 observasjoner i 2020 og 2021.

- Del av et stort internasjonalt merkeprosjekt (ICCAT-

GBYP). Gir informasjon om vandring, vekst, og utbredelse

ved gjenfangst.

- 21 størje har blitt merket med spagettimerker de siste 3

årene.

- Viktig samarbeidsprosjekt med ICCAT-GBYP

- Satellittmerker sitter på størjen i 1 år. Gir veldig detaljert

informasjon om vandringsruten.

- HI har merket de 14 nordligste makrellstørje med

satellittmerke noensinne i 2020/2021. Svært viktig informasjon

– både nasjonalt og internasjonalt.

Observasjonsdata



Analyse av miljøgifter og næringsstoffer

Øyan, 2021



Observasjoner

Det ble registrert over 1000 observasjoner fra «merk-

slipp- og rekreasjonsfisket» i 2020 og 2021. 

Boge, 2021 (upublisert)



• Vandring

• Vekst

• Utbredelse ved gjenfangst

Merk-og-slipp fiske med spagettimerker
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Satellittmerking av makrellstørje (Havforskningsinstituttet)



Satellittmerking av fisk







Ferter et al., in prep.
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