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 Oppgis ved henvendelse 
    

Sametingets innspill til høring - Minstemål på sei nord og sør for 
62`nord 
Sametinget har gjentatte gang fått henvendelser fra fiskere og organisasjoner om at minstemålet for 
sei bure samordnes, og at store og havgående fartøy driver et utstrakt seifiske i fjordene.  
 
Mange fjordfiskere har i en årrekke hevdet at ved økning av mistemål på sei så vil en på sikt bedre 
seibestandens biologiske bærekraft. Dette gjelder både i sør og i nord for 62 0 N.  
 
Når det gjelder fiske med store fartøy innenfor fjordlinjene har det vakt stor oppmerksomhet blant 
fiskere og folk flest at det drives et utstrakt fiske med havgående fartøy innenfor gjeldende fjordlinjer. 
Flere kommunestyrer og formannskap i fjord- og kystkommuner i Finnmark har fattet vedtak om å 
forby fiske med store fartøy på fjordene og oppe i fjærsteinene. Det er også verd å merke seg at dette  
også ble tatt opp til diskusjon på Landsmøte til Norges Fiskarlag i 2011, og at det også er sentrale 
medlemmer i Norges Fiskarlag som støttet forslaget om å forby store fartøy å drive fiske i kystnære 
farvann og innenfor gjeldende fjordlinjer. 
 
Ut fra dette støtter Sametinget Fiskeri- og kystdepartementets forslag om at: 
 

- Det generelle minstemål for nordøstarktisk sei på 45 cm videreføres, og at det gjøres gjeldende for alle 
redskapsgrupper – dvs. også i notfiske etter sei.  

- Det generelle minstemål på 40 cm for sei sør for 620 N gjøres gjeldende også i notfiske etter sei 
 
I tillegg vil en fra Sametinget foreslår følgende endring og tilføyelse: 
  

- Ved fiske etter sei med not nord for 620 N er det tillatt å ha inntil 20% sei under minstemål i antall i 
de enkelte fangster 

- Det innføres forbudt mot fiske etter sei for fartøy over 15 meter innenfor gjeldende fjordlinjer 
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