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MINSTEMÅL PÅ SEI—DAGENSORDNING MÅ VIDEREFØRES

Det vises til forslag om å endre bestemmelsen om minstemål på sei, som nå er ute på høring. Styret i

Nordmøre Fiskebåt AS har behandlet saken, og har gjort slikt enstemmig vedtak:

Nordmøre Fiskebåt AS som representerer 19 aksjonærer, herav praktisk talt hele kystnotflåten på Nordmøre, 3

kommuner, fiskeforedlingsbedrifter og andre virksomheter i marin sektor er sterkt bekymret for følgene av en

eventuell endring av minstemålet på sei fra 40 til 45 cm nord for Stad. Forslaget vil, om det blir gjennomført,

føre til at fiskeindustrien og seinotflåten får endret sine rammevilkår dramatisk, og dette vil i praksis være en

ordning som blir umulig å leve med.

Nordmøre Fiskebåt AS er også uenig i vedtaket som Møre og Romsdal Fiskarlag gjorde på sitt styremøte den

18. februar i år, der de går inn for å øke minstemålet på sei til 42 cm med 30 % innblanding av fisk under

minstemålet på 42 cm.

På kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag viser all erfaring at seien blir værende opp til en viss størrelse før

den vandrer til andre områder. Selv om størrelsen varierer noe fra år til år, blir den aldri stor mens den

oppholder seg i våre områder. Nettopp på grunn av disse periodevise variasjonene på seistørrelsen er det

viktig at det gis anledning til å fiske etter sei av en mindre størrelse enn 45 cm. Dagens ordning med en buffer

på 3000 tonn til fiske på sei under 40 cm må i tillegg videreføres.

Vi ønsker velkommen en gjennomgang av beskatningsmønsteret for å se hva som gir best langtidsutbytte.

Men er det slik at fisket etter gytesei i perioden januar —mars er det mest optimale med tanke på

reproduksjon og langtidsutbytte? Seien som vi beskatter tidlig på våren er full av silderogn, og er det slik at for

langtidsutbytte at det er gunstig å bygge opp en stor bestand av småsei som beiter på silderogn? For å vite

følgene av dette må det bli en langt større innsats i forskningen på seiressursen.

Fiskeri- og kystdepartementet sier at hensikten med forskriftsendringen er å øke det langsiktige utbyttet og

lønnsomheten i næringen. Faktumer at det ikke vil eksistere noe seinotfiske i framtida på strekningen Stad —

Nordland om forslaget blir gjennomført.
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Konsekvenser for mange fiskere og fiskerimiljøer på våre kanter vil bli alvorlige. Mange kystnotfartøy har i

størrelsesorden 30 —40 % av årsinntekten fra seinotfisket. Nettopp fordi seinotfisket har vært en avgjørende

del av det totale driftsgrunnlaget, har seinotflåten vist vilje og evne til å tilpasse seg nye marked. Flåten har

vært opptatt av å fornye driften og tilpasse seg markedsbetingelsene gjennom omfattende investeringer i

driftsmiddel, økt kvotegrunnlag og sløyemaskiner. Dette er fånyttes investeringer om forslaget til ny forskrift

gjennomføres.

Situasjoner er også alvorlig for mange landanlegg. Fiskekjøpere i kommunene Smøla, Averøy og Fræna med

flere vil få avskåret en betydelig del av sin virksomhet. Kjøpersida liker svært dårlig at markeder de har brukt

tid til å opparbeide for not seien, vil falle bort hvis endringen på minstemål blir gjennomført.

Et viktig poeng er at all sei fisket av seinotbåter i sin helhet går til norsk landindustri. Ved gjennomføring av

nytt minstemål vil det bli overføring fra kyst til havfiskeflåten, mesteparten som trålfiske. Dette vil i praksis

innebære at mesteparten av seien som seinotflåten i dag tilfører norske fiskeforedlingsbedrifter etter nytt

minstemål vil gå direkte til utenlandske markeder uten noen form for videreforedling i Norge.

Både for fiskere og fiskemottak handler det om frafall av arbeidsplasser og aktivitet, noe som igjen får negative

ringvirkninger for leverandørindustri og servicebedrifter. Konsekvensene blir alvorlig for flere kystsamfunn.

På dette grunnlag henstiller styret i Nordmøre Fiskebåt AS om at dagens regelverk og ordninger i seinotfisket

videreføres. Gjeldende ordning har vært bærekraftig så langt, og det er ikke noe som tyder på noe annet for

framtida.

Med hilsen

Nordmøre Fiskebåt AS

rynjulv Røeggen

styremedlem

Kopi : Norges Fiskarlag, Pirsenteret, 7462 Trondheim.
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