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Høring – fisket etter sei for kystfartøy - kvoteutnyttelse 
 
Fiskebåt viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om utnyttelse av kvote i fisket etter sei 
for kystfartøy. Departementet viser til at det er to alternative regler for utnyttelse av seikvoter for 
kystfartøy som både har deltakeradgang i fisket etter sei nord for 62°N med seinot og andre 
konvensjonelle redskaper. Alternativ 1 går ut på at de aktuelle kystfartøyene kan fiske to 
grunnkvoter av sei. Dette innebærer en videreføring av dagens praksis der fartøyene kan fiske 
notkvoten med not, og den konvensjonelle kvoten med garn m.m. uten noen form for avkortning. 
Alternativ 2 går ut på at de aktuelle kystfartøyene bare kan fiske en grunnkvote av sei (den største).  
 
Departementet understreker at utgangspunktet i gjeldende reguleringssystem er at hvert fartøy bare 
kan fiske en grunnkvote pr. fiskeslag. Dette bidrar til rettferdighet og stabilitet i fordelingen av 
kvotegrunnlaget, og departementet mener at det må gode grunner til for å gjøre unntak fra denne 
bestemmelsen. Departementet ber derfor om en nærmere begrunnelse fra høringsinstanser som 
anbefaler alternativ 1.  
 
Fiskebåt er enig med departementet i at en adgang til å fiske to kvoter ikke er i tråd med de hensyn 
som ligger til grunn for kvoteutnyttelsesparagrafen og reguleringssystemet generelt, og at dette kun 
i særskilte tilfeller bør tillates. Det har blant annet sammenheng med at en slik ordning vil kunne 
undergrave den etablerte strukturkvoteordningen. 
 
Fiskebåt mener imidlertid at det i denne saken er særskilte argumenter som taler for at alternativ 1 
velges. Det har både sammenheng med at dette har vært etablert praksis i mange år, men viktigst er 
det at en slik adgang var en av forutsetningene for endringen i fordelingsvedtaket for sei i nord som 
ble gjort i 2001. Vi skal kort redegjøre for dette nedenfor.   
 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag vedtok en langsiktig fordeling av nordøstarktisk sei første gang i 
1994, gjeldende for perioden 1995 – 2001. Landsmøtevedtaket inneholdt følgende elementer: 

- Av totalkvoten avsettes et stipulert kvantum til konvensjonelle redskaper på 35.000 tonn. 
- Det avsettes videre en bufferkvote på 20.000 tonn til fordeling mellom trålgruppen og 

notgruppen. Denne kvoten refordeles tidligst mulig etter 15. august. 
- Det resterende kvantumet fordeles med 50% til trålgruppen og 50% til notgruppen. 

Vedtaket mistet etterhvert sin aktualitet i perioden, fordi myndighetene gikk bort fra praksisen med 
å fastsette stipulerte gruppekvoter (gruppekvoter som kunne overfiskes ved behov). Myndighetene 
startet dessuten en praksis, delvis i overensstemmelse med næringen, med å overføre en andel av 
notflåtens gruppekvantum til konvensjonelle redskaper, for å dekke inn det kvantum sei som 
seinotbåter fisket med konvensjonelle redskaper. Det siste året landsmøtevedtaket var operativt 
(2001), valgte myndighetene å overføre 10.000 tonn nordøstarktisk sei fra notgruppen til 
konvensjonelle fartøyer. Det innebar at konvensjonelle redskaper dette året fikk 40,3% av 
totalkvoten av nordøstarktisk sei, mens notflåten fikk 24,4% og trålflåten 35,3%. 
 
 
 



	
	

	

	

Utvalget i Norges Fiskarlag som var satt ned for å evaluere og foreslå nye kvotefordelinger for 
perioden 2002 – 2008 tok hensyn til denne utviklingen. I forslaget fra utvalget ble totalkvoten av 
nordøstarktisk sei foreslått fordelt på følgende måte mellom gruppene: 
 

Konvensjonelle redskaper 38% 
Notgruppen   24% 
Trålgruppen   38% 
 

Under Landsmøtets behandling av saken måtte trålflåten gi fra seg 1% til notflåten, slik at 
fordelingen ble henholdsvis 38%, 25% og 37%. Det er også denne fordelingen som er lagt til grunn 
i dagens regulering av fisket etter nordøstarktisk sei. I fordelingsvedtaket ble det tatt høyde for at 
fartøyer med seinotrettigheter kan fiske sei med konvensjonelle redskaper, uten at dette kommer til 
avkortning av seinotkvoten. 
 
Seinotflåten gav med andre ord fra seg kvoteandeler i notfisket for å opprettholde adgangen til å 
kunne fiske sei med konvensjonelle redskaper innenfor den konvensjonelle gruppekvoten. Fiskebåt 
mener derfor at dagens praksis, der fartøyer med deltakeradgang både i notfisket og i det 
konvensjonelle seifisket kan fiske begge grunnkvotene uten avkortning (Alternativ 1), må 
videreføres.  
 
Fiskebåt mener at dette prinsippet også må legges til grunn for fartøyer som eventuelt har 
deltakeradgang i seifisket for den konvensjonelle havfiskeflåten, og i seinotfisket. 
 
Fiskebåt legger til grunn at kvoteutnyttelsesbestemmelsen endres i tråd med etablert praksis. 
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