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         Breivikbotn 6.mars 2013 
 
 
MINSTEMÅL & REGULERING AV SEIFISKET 
 
 
Hasvik Arbeiderparti ser med bekymring på utviklingen på minstemål og regulering 
av seifisket mellom nord og sør for 62 gr.N. 
 
Pga seiens vandringsmønster skjer hovedandelen av seifisket nordpå sommer/høst.  
 
Seifisket sør skjer tradisjonelt i vårseseongen. En stadig større andel av 
volumet fiskes i vårsesongen sør. Dette skyldes primært at det er gitt unntak fra 
minstemålsbestemmelsene på 35 cm for inntil 3.000 tonn sei pr reguleringsår i 
områder sør. Hasvik Arbeiderparti finner det bekymringsfullt at det kan landes en 
så stor andel ”småfisk” under minstemål, og frykter at det på sikt kan føre til 
reduksjon i seibestanden.   
 
Med en felleskvote på sei og reduksjon i totalkvote vil dette medføre at det 
tradisjonelle seinotfisket nordpå på sommeren og høsten blir skadelidende. Dette 
kan føre til store problemer for flere av landanleggene nordpå.  
 
Seifisket har utviklet seg til å bli en viktigst grunnpilar for drift av 
landanleggene langs kysten av Finnmark og Troms. Seifisket utgjør en av de to 
viktigste sesongene, og er avgjørende for kontinuerlig/helårsdrift ved anleggene. 
En anleggsstopp på høsten vil i første omgang ramme landanleggene og de ansatte 
der, men kan også føre til mottaksstopp for fisk fra den lokale kystflåten. 
 
Hasvik Arbeiderparti anmoder Kyst-og Fiskeridepartementet om å innføre felles 
minstemål for hele kysten, og at dette settes til 42 cm. Dette vil bidra til 
forutsigbarhet, og føre til at de nordligste fylkene kan få en rettferdig andel 
av den totale seikvota. 
 
 
 



Siv O Gamst (leder Hasvik Arbeiderparti) Eva D Husby (Ordfører i Hasvik (AP)) 
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