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Merknader til høring av forslag til endring av minstemål for sei nord 
og sør for 62° N

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til deres brev av 12.10.2012 med høring av forslag til 
endring av minstemål for sei nord og sør for 62° N.

Høringsnotatet tar etter vårt syn for seg problemstillingen på en grundig og god måte. FKD peker 
blant annet på:

- at bestandene skal forvaltes og høstes på en mest mulig bærekraftig og lønnsom måte samlet 
sett og over tid

- at det er primært biologiske betraktninger og en målsetting om høyest mulig utbytte over tid 
som bør ligge til grunn for fastsettelsen av minstemål

- at minstemålet må fastsettes slik at et stort fiske på umoden sei unngås
- at minstemålet derfor bør være likt for alle redskapsgrupper

Dette er prinsipper som også DN kan stille seg bak, og som vi oppfatter å være godt i samsvar med 
intensjonene i Naturmangfoldloven.

Som også FKD er inne på, er de foreslåtte minstemålene på henholdsvis 45 og 40 cm nord og sør for 
62° N av HI anbefalt som en nedre grense for å kunne tilfredsstille prinsippene nevnt ovenfor, men at 
et minstemål på 55-60 cm vil gi en bedre langtidsutnyttelse. FKD viser til at minstemålet på sikt 
ønskes hevet til dette nivået, men at dette bør skje gradvis slik at næringen får tid til å tilpasse seg. 
DN har forståelse for dette hensynet, men peker på at dette også vil kunne medføre ekstra kostnader 
for næringen ved at de må tilpasse fangstredskapen til stadig nye minstemål i tiden fremover.

FKD ber avslutningsvis høringsinstansene ta stilling til noen konkrete problemstillinger:

a) Finnes det samfunnsøkonomiske grunner til å opprettholde et fiske etter umoden sei med
not?

b) Vil gjennomføringen av den foreslåtte endringen fordre noen forutsetninger?



2

c) Hvilket tidspunkt bør den foreslåtte endringen tre i kraft?

d) Bør endringen gjennomføres gradvis?

DNs svar på disse spørsmålene er som følger:

a) Fiskeri er basert på en naturressurs. Det er derfor biologiske betraktninger om grunnlaget for 
å kunne høste av en bestand som må være styrende for reguleringen av fisket. Det er 
overskuddet fra produksjonen som kan høstes hvis man ønsker å opprettholde et 
bærekraftig fiske over tid. Det er også dette som vil gi best lønnsomhet på lengre sikt. DN 
mener med bakgrunn i dette at man ikke lengre bør tillate et utstrakt fiske på umoden sei, 
selv om hensynet til enkelte grupper på kort sikt skulle tilsi noe annet.

b) Dette overlater vi til næringen å vurdere.

c) Endringen bør tre i kraft fra 01.01.2013 eller så raskt som praktisk mulig etter dette.

d) En gradvis tilpasning vil kunne medføre økte kostnader for næringen dersom endringen fører 
til at fangstredskap må tilpasses nye regler flere ganger. Det vises også til at rekrutteringen 
har vært svak for flere av de siste årsklassene og at bestandene er på veg nedover. Dette 
tilsier at tiltak må innføres så raskt som mulig for å hindre en ytterligere svekkelse av 
bestandene før endringene trer i kraft.

DN viser videre til at en tillatt innblanding på 30 % av sei under minstemål synes høyt i 
forhold til ønsket om så langt som mulig å unngå et fiske på umoden sei. Å tillate at nær en 
tredjedel av seien som fiskes er under minstemålet vil etter vårt syn undergrave effekten av å 
ha et minstemål. Dersom fisket ikke kan gjennomføres uten en så stor innblanding av umoden 
sei bør sterkere virkemidler vurderes for å bygge opp bestandene, jf. også prinsippene gjengitt 
innledningsvis.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning
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