
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: NYGÅRD MARITIME [mailto:flonygaa@online.no]  
Sendt: 9. januar 2013 22:25 
Til: Bertelsen Bernt 
Kopi: Postmottak FKD 
Emne: Seinotfiske ,,utfasing,,? 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                
TIL   FISKERI OG KYSTDEPARTEMENTET                                    KILAN 
09.01.2013 
 
Innspill ifb.seinotfiske på kysten. 
 
Som fisker siden 1974 har jeg sett og fulgt med nedgangen seiforekomstene på 
kysten. 
 
 
Før fisket notbåtene med lett bruk,på mindre båter enn i dag og tok seien oppi 
sjøen når den lettet seg fra bunnen. 
 
Nå er det blitt blitt "store" ringnotbåter med kraftig utstyr og bruk,setter nota 
i bunnen og skraper seien derfra "bottensett" 
det i seg selv skulle ikke vært tillat. 
Den blir fisket på grunne områder 8 favner til 40-50 favner yngel og småsei søker 
alltid på slike grunner i sjøen. Nøtene er opptil 85 favner dyp. 
 
Første tiden som fisker var det helt vanlig og se "seivøer" på mange og store 
områder på kysten,Nordland Troms og Finnmark. 
Det så ut som det kokte på havet og mange store seiklepper både i sjøen og ved 
bunnen. 
 
Etter mange år begynte dette syn og komme bort,og nå er det ikke noe slikt og se 
i det hele tatt. 
Også ekkoloddregistrering av sei er meget lite og mange plasser borte. 
 
Sei er ikke en pelagisk fisk som sild og lodde, og således skulle det ikke ha 
vært lov og fisket den med ringnot. 
Seien kan bli over 20 kg,og daer det nesten og tenke på ordet "miljøkriminalitet" 
når den fiskes som yngel. 
 
Det fårekommer periodevis betydelig innslag av villaks i fangstene. Fiskere som 
har opplevd det har fortalt meg om opptil 1 kar (400-700)kg i en båtlast 100-200 
tonn med sei. 
 
Før var juksafisket etter storsei attraktivt på kystgrunnene og fjordene. 
Nå drar sjarkene ofte ut i egga 20-40 n.mil for og jukse sei,og da er det 
usmaklig og se store seinotbåter 20-50 meter ligge innerst på fjorder og sund på 
grunner og skraper småsei. 
Sporing viser vor de er. 
 
Vi må tåle og se fjordene fulle av oppvoksende fisk uten og skal ta alt. 



La den vokse i fjordene,da trekker den selv ut når den bli stor og kan høstes som 
stor fisk og skaper større verdier. 
 
Forøvrig så er alle fjorder føde og oppvekstområder for altfra småsild sei 
kysttorsk og bunnfisk. La de være i fre for notdrift. 
Alt av ringnotfiske bør foregå utfor grunnlinja, også loddefiske. 
Passive redskaper på båter under 15 meter vil ikke skade fiskebestander innfor 
grunnlinja. 
Forøvrig en fin båtstøttelse for og holde liv i mange små kystsamfunn. 
 
Som kystfisker med passiv redskap og kjennskap til va som foregår.Jeg vet det er 
store økonomiske krefter som vil presse hardt på for og beholde et  småseifiske 
som aldri skulle vært tillat.  
 
Jeg og andre med passive redskaper ønsker at Fiskeri og kystdepartementet viser 
handlekraft og ikke lar seg presse av pengekreftene,eller en liten men sterk 
seinotadel, 
 
 
men viser ansvar ved og la fjordene være en skjermet oppvoksarena for våre 
nasjonale fiskeresurser. 
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