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Høring minstemål på sei nord og sør for 62 ° Nord 
  
Vi viser til høringsnotat av 12. oktober 2012, og avgir med dette høring fra FHL.  
 
FHL har vært opptatt av at våre innspill skulle bidra til at fisket etter sei skjer på 
en bærekraftig måte. Vi har derfor søkt råd hos Havforskningsinstituttet i 
forbindelse med vår behandling av saken den 26. februar 2013. 
Tilbakemeldingen vi fikk fra HI var svært klargjørende, og kan oppsummeres 
som følger: Endring av minstemålsbestemmelsene vil ikke ha betydning for 
bærekraften i seibestanden eller  i fisket etter sei, men kan ha noe  betydning for 
langtidsuttaket. 
 
Med bakgrunn i denne presiseringen så er altså ikke spørsmålet om minstemål 
på sei et spørsmål om bærekraft, men et spørsmål om hvorvidt vi bør foreta 
endringer i fordelingen mellom flåtegrupper og mellom anvendelser innenfor 
fiskeindustrien.  
 
Dagens bestemmelser gir grunnlag for fiske på sei med not (notseifiske), og 
dette fisket har stor betydning for mange fiskeindustribedrifter og kystsamfunn 
som har notsei som en viktig del av sitt råstoffgrunnlag. En endring av 
minstemålsbestemmelsene slik de er skissert i høringsnotatet vil fjerne 
grunnalget for dette fisket, og dermed påvirke fordelingen av fisket mellom 
flåtegrupper og mellom ulike anvendelser i fiskeindustrien. Forslagene som 
departementet har fremsatt har dermed primært som konsekvens at vi endrer 
fordelingen av fangstene fra en redskapsgruppe til en annen.  
 
FHL ser ikke at det er noen grunner til at myndighetene skal foreta en slik 
endring. FHL understreker at endringene, om de blir vedtatt vil gi betydelige 
negative effekter for en viktig del av flåten og for industribedrifter langs hele 
kysten. FHL mener således at konsekvensene av endringen er underestimert i 
forslaget slik det er fremlagt av Fiskeri- og kystdepartementet.   
 
I dag er seikvoten delt mellom trål, konvensjonell og not. FHL mener at dette 
også bør legges til grunn fremover.  
 
 
 
FHL håper at departementet raskt kan behandle saken slik at det ikke skapes 
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unødvendig usikkerhet for de berørte bedrifter på land og sjø.  
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