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Høringsuttalelse – Minstemålet på sei nord og sør for 62 °N 

 

 

Viser til høringsnotat av 12. oktober 2012 om minstemålet på sei nord og sør for 62°N. 

 

I innledningen til høringen tar  fiskeri- og kystdepartementet opp havressursloven som trådte i 

kraft 1. januar 2009, der forvaltningsprinsippet i loven pålegger myndighetene jevnlig å 

vudere bestandenes tilstand og hvilke forvaltningstiltak som er nødvendige for å sikre en 

bærekraftig forvaltning. 

På bakgrunn av blant annet dette foreslår man derfor å videreføre det generelle minstemålet 

for nordøstarktisk sei, men at det  gjøres gjeldende for alle redskapsgrupper også for not. 

Tilsvarende at det generelle minstemålet på 40 cm for sei sør  for  62°N gjøres gjeldende også 

i notfisket. 

 

Havforskningsinstituttet har som det vise til, sendt brev til Fiskeridirektoratet og uttrykt 

bekymring for seibestanden nord for 62°N. Dette på bakgrunn av den refordelingen av sei 

som ble gjort på våren 2010, som førte til en endring av beskatningsmønsteret da størsteparten 

av totalkvantumet av sei ble fisket med not. Det førte til at minstmålet på seien som ble fisket 

gikk etter minstemålet som notflåten har. 

Dette var en refordeling som Norges Kystfiskarlag var helt imot. 

 

 

Norges Kystfiskarlag har gjennom mange år uttrykt stor bekymring 

over den høye andelen av småsei som fiskes. For å hindre at bestanden av sei går ytterligere 

ned, må reguleringene utformes slik at uttaket av småsei reduseres. Ellers kan man komme til 

å oppleve en kollaps i seibestanden. 

 

Man ser at forslaget til minstemål for sei  kan bli problematisk for de som driver fiske  med 

not., men for å kunne bygge opp en bærekratig bestand av sei er  kanskje en slik regulering  

nødvendig. 

Med den reguleringen av fiske etter sei  som er gjort opp gjennom årene, der myndighetene  

har gitt dispensasjoner fra minstemålet og  gitt tilgang til å ha 30% av fangsten under 

minstemål, har man bygget opp en notflåte som er basert på å fiske på sei under minstemålet. 

En slik regulering skulle ikke ha vært gjort i utgangspunktet. 

 

 

Deltakelsen i fisket etter sei med not er beskjedent sør for 62°N, mens antallet fartøy som 

deltar i fisket etter nordøstarktisk sei er høy. Så beskatningen på småfallen sei er større i nord 

enn i sør. 

 



 

 

 

Man er også oppmerksom på at det noe steder langs kysten foregår et begrenset 

låssettingsfiske for fartøy under 15 meter. Dispensasjon fra minstemålet innenfor et særs 

begrenset kvantum  som dette fisket representerer, samt for fiske etter agn har liten betydning 

i bestandssammenheng og er noe som kan aksepteres.  For låssettingsfisket må det 

dokumenteres at dette er knyttet til tidligere tradisjon. 

 

Unntakene fra minstemålsbestemmelsene har i liten grad vært kontrollert, og dette er derfor 

noe man bør ta tak i. 

 

Ved en økning av minstemålet vil man kunne få en endring i beskatningsmønsteret. 

Norges Kystfiskarlag vil i den forbindelse kreve at kystflåtens kvote på sei forblir i denne 

flåtegruppen og ikke refordeles til trålflåten. 

 

Forslaget  fra Fiskeri – og kystdepartementet  med et generelt minstemål for alle 

redskapsgrupper er i tråd med Norges Kystfiskarlag sine gjentatte anbefalinger. 

 

 

Landsstyret i Norges Kystfiskarlag gjorde følgende vedtak i møte 22. -23. oktober 2012, 

vedr. Regulering av nordøstarktisk sei i 2013: 

 

 Fisket etter sei nord for 62°N må reguleres som et fritt fiske for alle 

konvensjonelle kystfartøy under 28 meter. Reguleringen videreføres med en 

garantert minsteandel pr fartøy, og en tillatt bifangst på minimum 25% ved en 

eventuell stopp i det direkte fisket etter sei i kystflåten. Det forutsettes fastsatt lik 

garantert andel for lukket som for åpen gruppe. 

 

 Kystflåtens seifiske må fortsatt reguleres uten periodisering. 

 

 Fartøy med største lengde over 28 meter avregnes havfiskeflåtens kvoteandel, og 

må ikke tillates å fiske sei på kystflåtens kvoteandel. Dette som en konsekvens av 

at myndighetene har lagt til rette for fri fartøyutforming og strukturering i 

kystflåten.  

 

 Fiskemønsteret må endres i retning av en mer bærekraftig beskatning for å 

hindre videre bestandsreduksjon og nedgang i totalkvoten. Uttaket av småsei 

må reduseres ved at det generelle minstemålet for sei nord for 62N på 45 cm 

gjøres gjeldende for alle redskapsgrupper.  

 

 Andelen av småsei i notfisket må reduseres kraftig – både av økologiske, 

økonomiske og markedsmessige hensyn. Notflåtens adgang til å dispensere fra 

minstemålet bes avviklet. Det må innføres økt kontroll med omfanget av 

småsei i seinotfisket. Alle fangster av undermåls sei bør kontrolleres ved 

levering for derved å kontrollere størrelse og innblanding av bifangst. 

Dispensasjoner i forhold  til fangst av undermåls sei i notfisket må ikke 

tillates. 

 

 Notflåten må under ingen omstendigheter tillates å fiske ut over sine fastsatte 

gruppekvoter i 2013. Norges Kystfiskarlag påpeker at en overføring til not vil 

medføre et langt høgere uttak på individnivå enn forutsatt i 

kvotefastsettelsen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 For å bedre pris- og markedssituasjonen for sei må det settes en stopper for 

ilandføringen av ubløgget sei. Det må kreves at all sei som fiskes med not innenfor 

fjordlinja skal bløgges, og dette kravet må også gjelde ved låssetting. 

 

 Det må fastsettes størrelsesbegrensninger for notfartøyers fiske i fjordområder. 

Fartøy med største lengde over 28 meter må atferdsreguleres som havgående 

fartøy. 

 

 

 Det forutsettes at kvantum som tidligere er overført til not tilbakeføres dersom 

seibestanden svekkes. Det kan ikke aksepteres begrensninger i det konvensjonelle 

fisket ved lavere TAC for seien som en konsekvens av det høye uttaket av småfisk 

i notflåten. 

 

 Det må under ingen omstendigheter tillates fritt redskapsvalg/ bruk av flytetrål i 

fisket etter sei, da dette også vil åpne for et fiske med flytetrål på andre arter som 

bl.a hyse. 

 

 

Landsstyrets vedtak: 
Enstemmig vedtatt 

 
 

 

 

Norges Kystfiskarlag går  inn for følgende regulering av fisket etter sei sør for 62°N i 

2013: 
 

 

 I utgangspunktet vil Norges Kystfiskarlag be om at man fastsetter kvoter som 

opprettholder målene for fiskedødelighet i forvaltningsplanen.  

 

 Trålfisket etter sei sør for 62° N begrenses. Det må ikke tillates fisket med lavere 

maskevidde i trål enn minimum 120 millimeter. 

 

 Fisket etter sei sør for 62N bør reguleres som et fritt fiske for konvensjonelle fartøy 

under 28 meter.  

 

 Det fastsettes minstemål for alle fartøygruppene, og det må under ingen 

omstendighet gis dispensasjon fra minstemålforskriftene. 

 

 

Landsstyrets vedtak: 
Enstemmig vedtatt 

 

 

 



 

 

  

Norges Kystfiskarlag mener at det må være målsettingen om høyest mulig utbytte over tid 

som må legges til grunn for fastsettlesen av minstemålet på sei. 

Det vil være kortsiktig tenking å fiske på fisk som er under kjønnsmoden størrelse. Den 

praksisen som har vært ført med dispensasjoner på minstemål, undergraver prinsippet om at 

umoden fisk ikke skal beskattes. 

Fiskerinæringen vil på sikt være best tjent med et minstemål som sikrer at fiskebestandens 

vekstpotensiale utnyttes til fulle og står fast selv om tilgjengelighet på stor  fisk er dårlig. 

 

På bakgrunn av overnevnte er Norges Kystfiskarlag positiv til myndighetenes forslag til 

minstemål på sei.   

 

 

 

Vennlig hilsen 

Norges Kystfiskarlag 
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