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Tilleggsbestilling til reguleringsmøtet 7. og 8. november 2018 

 

Vi viser til vårt brev 26. oktober 2018 med bestilling til reguleringsmøtet.  

 

I bestillingsbrevet viste vi til at vi 9. april 2018 sendte på høring en sak om utnytting av 

seikvote i kystfisket etter sei. Problemstillingen i høringen var hvorvidt fartøy med 

deltakeradgang både i fisket etter sei med not nord for 62 grader nord, og i fisket etter sei 

med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord (såkalte kombinasjonsfartøy), skal 

kunne fiske en eller to grunnkvoter av sei. Departementet skrev videre i bestillingsbrevet at vi 

tok sikte på å konkludere i saken ganske snart, slik at konklusjonen kunne legges til grunn i 

høstens reguleringsmøte som et premiss for seireguleringen for 2019. 

 

Departementet har i dag konkludert i saken. Vi har bestemt at nevnte kombinasjonsfartøy 

skal kunne fiske to grunnkvoter av sei, og vi har vedtatt nødvendige endringer i forskrift om 

regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord i 2018. Departementet har 

ved avgjørelsen lagt stor vekt på at kombinasjonsfartøyene i flere år i praksis har fått lov til å 

fiske to grunnkvoter av sei, og at berørte fartøyeiere således kan ha innrettet seg etter dette. 

Vi har også lagt stor vekt på hva fiskeriorganisasjonene har anbefalt, siden dette dreier seg 

om fordeling av kvote mellom fartøy. 

 

Vi ber Fiskeridirektoratet legge departementets konklusjon til grunn i høstens 

reguleringsmøte. 

 

 

 

 

Fiskeridirektoratet 

Postboks 185 Sentrum 

Strandgaten 229 

5804 BERGEN 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/4583-4 

Dato 

2. november 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

Med hilsen 

 

 

Elisabeth N. Gabrielsen 

avdelingsdirektør 

 

 

Christian Wormstrand 

fagdirektør 
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