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1 INNLEDNING 
 
Minstemål benyttes i fiskerireguleringer for å utnytte fiskens vekstpotensial. Det vil være 
urasjonelt å fiske på de aldersgruppene der den naturlige dødeligheten blir overkompensert av 
den individuelle veksten, det vil si så lenge total vekt av en årsklasse er økende. Teoretisk 
skulle derfor det største utbyttet oppnås dersom man fisker all fisken i det øyeblikket den 
naturlige dødeligheten oppveier den individuelle veksten. 
  
I praksis har minstemål blitt innført for allerede etablerte fiskerier, og som regel satt slik at 
disse fiskeriene ikke skal bli for sterkt hindret, men skal samtidig motvirke at det utvikles 
fiske på enda mindre individer. Gjeldende minstemål kan derfor være størrelser som ikke har 
noen veldefinert biologisk bakgrunn. Vitenskapelige råd om minstemål har derfor som regel 
tatt sikte på at man beveger seg i riktig retning, uten nødvendigvis å spesifisere hva som er 
optimalt. 
 
Havressursloven som trådte i kraft 1. januar 2009 stiller strenge krav til forvaltningen av 
marine ressurser. Forvaltningsprinsippet i loven pålegger myndighetene jevnlig å vurdere 
bestandenes tilstand og hvilke forvaltningstiltak som er nødvendige for å sikre en bærekraftig 
forvaltning. Forvaltningen skal baseres på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. 
Etterfølgende vurderinger og forslag må ses i lys av dette. Det tilligger også forvaltningen å 
vurdere om fiskebestander kan høstes på en måte som samlet sett resulterer i en høyere 
verdiskaping over tid.  
 
I dette høringsnotatet foretas en gjennomgang av seibestandene i våre farvann, og det foreslås 
endringer under kapittel IX (Minstemål og tiltak for å begrense fangst av fisk under 
minstemål) i forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen 
(utøvelsesforskriften). 
 
I høringsnotatets kapittel 2 beskrives generell biologi hos sei nord og sør for 62°N, mens 
kapittel 3 beskriver gjeldende minstemålsbestemmelser i fisket. Kapittel 4 viser deltakelse og 
fangst i seinotfisket i perioden 2008-2011. Kapittel 5 inneholder vurderinger og 
endringsforslag, mens administrative og økonomiske konsekvenser av forslagene vurderes i 
kapittel 6. Kapittel 7 inneholder forslag til forskriftsendring. 
 

2 BIOLOGI 
 
For de fleste artene i torskefamilien er veksten hos yngre aldersgrupper av kommersiell 
størrelse klart større enn den naturlige dødeligheten, men forskjellen er stort sett utjevnet når 
fisken begynner å bli kjønnsmoden. Dette har sammenheng med at lengdeveksten gjerne avtar 
når en del av energien brukes til å utvikle gonadene. Generelt avtar tilveksten med alder for 
nordøstarktisk sei (sei nord for 62° N), men dette gjenspeiles i mindre grad for sei i Nordsjøen 
(sei sør for 62° N) hvor det er mindre størrelsesforskjell mellom aldersgruppene.  
  
For nordøstarktisk sei er gjennomsnittslengden hos 2-åringer målt (om høsten) til rundt 35 
cm, for 3-åringer er den vel 40 cm og for 4 år gammel sei vel 45 cm. Det er liten forskjell på 
kjønnsmoding for seien nord 62° og for den i Nordsjøen. Havforskningsinstituttet har opplyst 
at det i begge områdene finnes modnende individer fra ca 45 cm lengde, men at midlere 
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kjønnsmodning er ved ca 55 cm fiskelengde i nord mot ca 50 cm i Nordsjøen. I begge 
områdene er mesteparten (> 90 %) av fisken moden ved en fiskelengde på 65 cm. 
Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er litt over fem år i nord og i underkant av fem år i 
Nordsjøen. 
 
Naturlig dødelighet hos sei antas å være ca 20 % årlig. Havforskningsinstituttet opplyser at 
tilveksten hos 4-5 åringer normalt ligger på 30-40 %, og at den er noe høyere for 4-åringer 
enn for 5-åringer. 
 
Så lenge veksten er større enn den naturlige dødeligheten vil biomassen av en ubeskattet 
årsklasse øke. Litt forenklet kan man si at et biologisk optimalt minstemål (det som gir 
maksimalt langtidsutbytte) er den lengden der en årsklasse oppnår sin maksimale biomasse. 
Det kan imidlertid være en utfordring å skulle høste hele årsklassen på akkurat dette 
tidspunktet, og enhver vurdering av et minstemål må derfor knyttes til et realistisk 
beskatningsmønster (den relative fordelingen av fiskedødelighet på aldersgrupper). 
 
Seien har en livshistorie der det skjer en gradvis vandring ut fra kysten mot dypere vann (se 
etterfølgende figurer). Utvandringen kan variere fra år til år, og er trolig avhengig av både 
størrelse, alder og næringstilgang. Dette vandringsmønsteret er viktig for seinotfisket som i 
stor grad er basert på sei i den fasen av utvandringen der den oppholder seg på de typiske 
seiskallene. Generelt er notseien mindre og yngre i sør enn i nord, m.a.o. opptrer den tidligere 
på seiskallene og den vandrer også tidligere ut til bankene der trålfisket drives. Dette betyr 
også at seien blir tilgjengelig for trålfiske ved en mindre størrelse i sør. 
 
Foruten det generelle vandringsmønsteret knyttet til oppvekst og gyteområder, skjer det også 
en utstrakt beitevandring hos voksen sei. I hovedsak skjer dette ute på bankene hvor seien er 
tilgjengelig for andre redskaper enn not, men enkelte år og periodevis kan det være en 
betydelig beitevandring av voksen sei også kystnært og inne på fjordene.  
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  Sei nord for 62° N 
 

 
 



 6 

  Sei sør for 62° N 
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3 REGULERINGER 

3.1 Nord for 62°N 

3.1.1 Gjeldende minstemål 
Gjeldende bestemmelser om minstemål på sei nord for 62°N listet i utøvelsesforskriften § 43 
nr. 16: 
 
 Sei 

a) nord for 62° N        45 cm 
 
c)   For fisket etter sei med not gjelder følgende minstemål: 
 
      - i området nord for Lofotodden sørligste punkt og derfra i rettvisende peiling 

  vest, Lofotens innerside og videre innover til bunnen av Ofotfjorden med 
  tilstøtende fjordarmer. 

    I åpne sund på Lofotens innerside og i Ofotfjorden begrenses området av 
  følgende linjer: 
  Sundstraumen ved Sund lykt i rettvisende vest, Nappstraumen ved Grænvika 
  lykt i rettvisende vest, Gimsøystraumen ved Ryngvær nordre lykt i rettvisende 
  vest, Raftsundet ved Digemulen lykt i rettvisende vest, Tjeldsundet ved 
  Lødingen lykt i rettvisende øst og Ramsundet ved Ramnesodden i rettvisende 
  vest         42 cm 
 
- Mellom Lofotodden som beskrevet ovenfor og 62° N  40 cm 
 
- I området mellom 66° 33' N og 62° N    35 cm 
  Fiskeridirektoratet kan bestemme at minstemålet på 35 cm ikke lenger skal 
  gjelde når det i dette området er beregnet oppfisket 3 000 tonn sei under 
  40 cm i det enkelte reguleringsår 

 
Bakgrunnen for minstemålet i området mellom 66° 33' N og 62° N er beskrevet under pkt. 
3.1.4. 
 

3.1.2 Tillatt innblanding av sei under minstemål 
I henhold til utøvelsesforskriften § 46 første ledd er det i områdene utenom Skagerrak adgang 
til å ha inntil 10 % innblanding av sei under minstemål i antall i de enkelte fangster: 
 

(1) I områdene utenom Skagerrak er det adgang til å ha inntil 10 % av den enkelte art 
under minstemål i antall i de enkelte fangster. Dette gjelder ikke hummer og kveite, og 
heller ikke hvis noe annet følger av senere ledd i denne paragraf. 

 
§ 46 tredje ledd omhandler tillatt innblanding ved fiske etter sei med not nord for 62° N:  
 

(3) Ved fiske etter sei med not nord for 62° N er det i de områder hvor minstemålet på 
notfisket sei er 40 cm eller høyere tillatt å ha inntil 30 % sei under minstemål i antall i 
de enkelte fangster. 
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For øvrig er tillatt innblanding av sei under minstemål nord for 62° N begrenset i henhold til 
utøvelsesforskriften § 46 annet ledd: 
 

(2) Ved fiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskaper nord for 62° 
N er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i 
de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i statistikkområde 03 (Øst-Finnmark) 
er det adgang til å ha til sammen 20 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de 
enkelte fangster. 

 
For sei refererer § 46 annet ledd til minstemålet på 45 cm.  
 

3.1.3 Stenging av områder for å begrense fangst av fisk under minstemål 
Fiskeridirektoratet kan stenge områder nord for 62° N for fiske i tilfeller hvor det registreres 
for stor innblanding av fisk under minstemål, jf. utøvelsesforskriften § 47 første ledd: 
 

For å begrense fisket av reker, torsk, hyse, sei og blåkveite under minstemål, samt uer 
under 32 cm, kan Fiskeridirektoratet forby fisket etter disse artene i visse områder 
nord for 62° N.  

 

3.1.4 Unntak fra minstemålsbestemmelsene 
Et minstemål på 35 cm for inntil 3000 tonn sei pr. reguleringsår i området mellom 66° 33' N 
og 62° N (se pkt. 3.1.1), mot et minstemål på 40 cm utover dette, kan betraktes som et unntak 
fra minstemålsbestemmelsene. Den årlige avsetning på 3000 tonn med minstemål på 35 cm 
ble innført i 1999. Bakgrunnen var en avveining av ulike hensyn, og har presumptivt vært 
ment å gi tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne gjennomføre et notfiske i rimelig utstrekning. 
  
For øvrig har det i et par tilfeller blitt gitt dispensasjon fra minstemålsbestemmelsen ved 
notfiske etter sei, eksempelvis ved forskriftsendring den 8. september 2008. 
Reguleringsforskriften for fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2008 ble da endret 
slik med en ny § 12a:  
 

Uavhengig av bestemmelsen om minstemål for sei i fisket etter sei med not i forskrift 
om utøvelsen av fiske i sjøen § 43 punkt 16 bokstav d første strekpunkt (42 cm), er det 
fra 8. september 2008 til og med 31. desember 2008 i notfiske etter sei tillatt å fiske sei 
som har minstemål 40 cm i området som er nevnt i bestemmelsen. 

 
Denne forskriftsendringen ble fastsatt på bakgrunn av liten tilgjengelighet av sei over 42 cm, 
mens det fantes sei ned mot 40 cm på enkelte fangstfelt. I en situasjon hvor det gjenstod å 
fiske en betydelig del av notflåtens seikvote, ble det fra næringens side (Fiskeri- og 
havbruksnæringens landsforening, med støtte fra Norges Fiskarlag) argumentert for at 
industrien hadde behov for tilførsler ut over det som allerede var mottatt, og at ”det ikke vil 
være noen alvorlig belastning dersom det i en periode blir dispensert fra minstemålet nord for 
Lofotodden”. 
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3.2 Sør for 62°N 

3.2.1 Gjeldende minstemål 
Gjeldende minstemål på sei sør for 62°N, jf. utøvelsesforskriften § 43 nr. 16: 
 
 Sei 

b) sør for 62° N        40 cm 
 
c)   For fisket etter sei med not gjelder følgende minstemål: 
      …  

- Sør for 62° N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene  32 cm 
 

3.2.2 Tillatt innblanding av sei under minstemål 
I henhold til utøvelsesforskriften § 46 er det tillatt følgende innblanding av sei under 
minstemål: 
 

(6) Ved fiske i området beskrevet i [utøvelsesforskriften] § 3 nr. 4 (Skagerrak) kan 
landing av artene nevnt i § 43 nr. 1 – 17 [herunder sei] og nr. 21 og 22 inneholde 
opptil 10 % i vekt av fisk under minstemål regnet for hver art. 

 

3.2.3 Stenging av områder for å begrense fangst av fisk under minstemål 
Fiskeridirektoratet kan stenge områder sør for 62° N, jf. utøvelsesforskriften § 47 annet ledd: 
 

For å begrense fisket av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål kan 
Fiskeridirektoratet forby fiske med trål og snurrevad i visse områder sør for 62° N i 
inntil 14 dager, hvoretter område gjenåpnes automatisk. Sør for 62° N og vest for en 
rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr kan størrelsen på område tilsvare 
inntil 500 kvadratnautiske mil, mens det kan tilsvare inntil 250 kvadratnautiske mil i 
området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak). Innenfor det stengte området kan det likevel 
fiskes med pelagisk trål etter makrell, hestmakrell eller sild, og konvensjonelle (garn, 
line og teiner) redskap. 

 

3.3 Generelle unntak fra minstemålsbestemmelsene 
I utøvelsesforskriften § 45 første ledd er det et unntak for sei til bruk i egen husholdning og 
for sei som fiskes til agn: 

(1) Minstemål fastsatt i § 43 nr. 16 gjelder ikke for sei til bruk i egen husholdning eller 
for sei som fiskes til eget agnforbruk. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi 
dispensasjon for agnfiske av sei som ikke er til eget agnforbruk.  

 
Ved tildeling av agnkvoter av sei til Fiskernes Agnforsyning har det vært praksis å innvilge 
dispensasjon fra minstemålsbestemmelsene.  
 
Unntaket for sei til bruk i egen husholdning er generelt og omfatter alt rekreasjonsfiske, dvs. 
både nordmenns og utlendingers fritidsfiske (nord og sør for 62° N) når fangsten ikke 
omsettes. Dette unntaket har sin bakgrunn i at rekreasjonsfisket etter sei foregår kystnært på 
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seiens oppvekstområder, og at det er relativt små kvantum som tas. Det er også viktig at 
minstemål oppfattes å være velbegrunnet/legitime, og i rekreasjonsfisket har det vært 
viktigere å fastsette minstemål for andre bestander. Minstemål i rekreasjonsfisket ble innført 
for en rekke fiskeslag med virkning fra 1. januar 2010.  
 

4 DELTAKELSE OG FANGST I SEINOTFISKET 

4.1 Nord for 62° N 
Etterfølgende tabell viser antall fartøy som fisket sei med not nord for 62° N i perioden 2008 
– 2011, fordelt etter samlet fangstkvantum for de enkelte fartøy1:   
 

Fangst (tonn) 2008 2009 2010 2011 
>1000 12 9 18 15 

500-1000 13 11 16 16 
100-499 22 19 26 32 

10-99 19 11 21 20 
Totalt ant. fartøy 66 50 81 83 

 
Tabellen viser at mellom 40 og 60 fartøy årlig har fisket mer enn 100 tonn sei med not nord 
for 62° N i fireårsperioden 2008-2011. Størst var deltakelsen i 2011. I samme periode har fra 
11 til 21 fartøy årlig fisket mellom 10 og 100 tonn sei med not. Fartøy som har landet mindre 
enn 10 tonn notfanget sei per år er utelatt, ettersom dette i hovedsak er bifangst tatt under 
annet notfiske.   
 
Etterfølgende tabell viser samlet fangstkvantum og førstehåndverdi for sei fisket nord for 62° 
N1, fordelt på konvensjonelle redskap, trål og not:   
 

 2008 2009 2010  2011  
 Kvantum 

(tonn) 
Verdi 

(1000 kr) 
Kr 

pr. kg 
Kvantum 

(tonn) 
Verdi  

(1000 kr) 
Kr 

pr. kg 
Kvantum 

(tonn) 
Verdi 

(1000 kr) 
Kr 

pr. kg 
Kvantum 

(tonn) 
Verdi  

(1000 kr) 
Kr 

pr. kg 
  Konv. 54 047 308 394 5,71 45 050 241 584 5,36 49 711 332 408 6,69 44 182 341 482 7,73 
  Trål 72 404 464 819 6,42 63 803 454 767 7,13 68 752 599 461 8,72 53 965 492 218 9,12 
  Not 38 581 121 346 3,15 34 297 111 294 3,24 53 984 203 554 3,77 43 708 215 298 4,93 
  Totalt 165 032 894 559 5,42 143 150 807 645 5,64 172 447 1 135 423 6,58 141 855 1 048 998 7,39 

 
Andelen av samlet fangst som fiskes med seinot har økt fra 23 % i 2008 til 31 % i 2010 og 
2011. Tabellen viser at det ble fisket hhv. ca. 54 000 og 43 700 tonn sei med not nord for 
62°N i 2010 og 2011, mot hhv. ca 38 600 og 34 300 tonn i 2008 og 2009.  
 
Tabellen viser en betydelig prisforskjell på sei fisket med not og sei fisket med øvrige 
redskapstyper. I 2011 var gjennomsnittlig førstehåndspris for notfanget sei kr 4,93 pr. kg. Sei 
tatt med konvensjonelle redskap oppnådde i 2011 i snitt 59 % høyere pris, mens sei tatt med 
trål oppnådde 87 % høyere snittpris. Vi ser av tabellen at det tidligere år har vært lignende 
prisforskjeller, noe som i hovedsak må tilskrives en generelt lavere pris for relativt små 
notfanget sei enn for større sei.  
 
De ulike førstehåndsprisene sier noe om inntektene fra seifisket i ulike redskapsgrupper, men 
ikke så mye om nettofortjenesten ettersom driftskostnadene kan være forskjellige. 

                                                 
1 Basert på Landings- og sluttseddelregisteret per 13.04.2012.  
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4.2 Sør for 62° N 
Sei sør for 62º N blir i hovedsak fisket med trål. I 2011 ble ca 35 500 tonn av den norske 
fangsten (totalt ca 47 000 tonn) fisket med trål, mens knappe 2 700 tonn ble tatt med not. 
 
Etterfølgende tabell viser antall fartøy som fisket sei med not sør for 62° N i årene 2008, 2009 
og 2010, fordelt etter samlet fangstkvantum for de enkelte fartøy2:   
 

Fangst (tonn) 2008 2009 2010 2011 
>1000 – – 1 1 

500-1000 – 2 2 – 
100-499 4 5 2 3 

10-99 4 3 4 3 
Totalt ant. fartøy 8 10 9 7 

 
Tabellen viser at kun 7-10 fartøy årlig har fisket mer enn 10 tonn sei med not sør for 62° N i 
fireårsperioden 2008-2011, hvorav 4-7 fartøy har fisket mer enn 100 tonn årlig. Størst var 
deltakelsen i 2009 og 2010, da hhv. 2 og 3 fartøy fisket mer enn 500 tonn. 3-4 fartøy har årlig 
fisket mellom 10 og 100 tonn sei med not sør for 62° N. Tallene omfatter kun fartøy med 
deltakeradgang for fiske etter sei med not, og hvor not er registrert som redskap ved landing. 
 

5 VURDERINGER OG ENDRINGSFORSLAG 

5.1 Bestandsvurdering – totalkvoter 

5.1.1 Nord for 62°N (nordøstarktisk sei) 
Sei nord for 62°N (nordøstarktisk sei) er en norsk bestand, og det forhandles ikke med andre 
land om kvotefastsetting og forvaltningsopplegg. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte i 
2006 en beskatningsstrategi (høstingsregel) for bestanden av nordøstarktisk sei, som våren 
2007 ble vurdert av ICES til å være i tråd med føre-var-prinsippet.  

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes 
bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået og gytebestanden er over føre-var-
grensen.  
 
Bestandsvurderingene er imidlertid usikre. 1999- og 2002-årsklassene var gode, ellers har 
rekrutteringen i senere år vært middels eller svake. Bestandsberegningene viser en relativt 
bratt nedgang i totalbestanden siden 2005. Dette til tross for at fangstkvantumet av sei nord 
for 62°N de siste årene har vært til dels betydelig lavere enn fastsatte totalkvoter. 
 
Kvoten for 2012 er fastsatt til 164 000 tonn. Dette innbærer en nedgang på 9000 tonn fra 
2011, og en nedgang på 40 000 tonn fra 2010. Det forventes at gytebestanden i 2013 vil være 
302 000 tonn.  
 
På bakgrunn av høstingsregelen har ICES tilrådd at fangstene i 2013 ikke må overstige 
164 000 tonn. Neste års totalkvote er ennå ikke fastsatt, men med et slikt fangstuttak i 2013 

                                                 
2 Basert på Landings- og sluttseddelregisteret per 16.04.2012. 
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forventes gytebestanden (SSB) å være på 292 000 tonn i 2014. ICES har gitt uttrykk for at det 
må forventes en ytterligere nedgang i gytebestanden de nærmeste årene.  
 
Havforskningsinstituttet (HI) har påpekt at årsklassene etter 2002 er på middels nivå eller 
svake, og at tokt og fangster ikke viser noen tegn på sterke innkommende årsklasser. Det har 
vært en relativt bratt nedgang i totalbestanden de siste årene, og HI mener det må forventes at 
en beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ytterligere ned mot føre-var-
grensen (220 000 tonn). HI har derfor anbefalt totalkvoten for 2013 fastsettes uten at CPUE-
data (fangst per enhet innsats for trål) inngår i beregningene, noe som iht. høstingsregelen vil 
gi en totalkvote for 2013 på 129 000 tonn. Som et alternativt har HI tilrådd at totalkvoten ikke 
fastsettes før resultatene fra kysttokt høsten 2012 foreligger.  
 

5.1.2 Sør for 62°N 
Totalkvoten av sei i Nordsjøen/Skagerrak blir delt mellom EU (48 %) og Norge (52 %) og 
fastsatt gjennom årlige forhandlinger, mens seien vest for Skottland blir forvaltet av EU alene. 
Grunnet uklare bestandsgrenser blir sei vest av Skottland og i Nordsjøen/Skagerrak slått 
sammen når det beregnes bestandsstørrelse, fiskedødelighet og totalkvote. Ut fra et 
gjennomsnitt for 1993–1998 blir 90,6 % av fangsten i prognosene fordelt på området 
Nordsjøen/Skagerrak når kvoten deles. Partene er enige om en forvaltingsregel som sier at ca 
1/4 av den bestanden som det kan fiskes på (3 år og eldre fisk) kan fiskes så lenge 
gytebestanden er over føre-var-nivået. Planen er evaluert av ICES, som fant at den er føre-var 
og kan følges. 

I 2010 var totalkvoten 118 000 tonn, men bare 102 543 tonn ble landet. Totalkvota for 2011 
var 103 000 tonn (93 318 tonn i Nordsjøen/Skagerrak). Av dette utgjorde den norske kvoten 
56 613 tonn. Den norske fangsten i 2011 ble på ca 47 000 tonn. 

Gytebiomassen har i årene 2001–2010 vært høyere enn føre-var-nivået, men var i 2011 lavere. 
Samtidig har fiskedødeligheten økt, og ligger nå like under føre-var-nivået. Gytebestanden ble 
beregnet å være på 169 000 tonn i begynnelsen av 2011. ICES oppdaterte rådet på sei i 
november 2011, og konstaterte at rekrutteringen i 2006, 2008 og 2009 har vært blant det 
svakeste som noensinne er observert. 
 
For 2012 er det i tråd med tilrådning fra ICES fastsatt en kvote på 79 320 tonn i 
Nordsjøen/Skagerrak og 8230 tonn i området vest for Skottland og Rockall. Dette skal gi en 
gytebestand på 183 000 tonn i 2013, og en fiskedødelighet (0,32) som er litt større enn den 
som sikrer et høyt langtidsutbytte (0,30). Svak rekruttering og lav individuell vekst viser at 
produktiviteten har gått ned i bestanden. 

Den nyeste bestandsvurderingen fra ICES er litt mer positiv, og innebærer et kvoteråd for 
2013 på 100 684 tonn. 
  

5.2 Havforskningsinstituttets vurderinger av minstemål 
Seiens tilvekst varierer, men datamateriale viser at den årlige tilveksten generelt er betydelig 
større opp til 5-6 års alder enn den er for eldre aldersgrupper. Havforskningsinstituttet (HI) 
uttrykte i 2010 at ”Generelt avtar tilveksten med alder for nordøst arktisk sei, men dette 
gjenspeiles ikke i samme grad i Nordsjøen der det er langt mindre forskjell mellom 
aldersgruppene. Sammenlignet med 18 % dødelighet (naturlig dødelighet = 0,2) er tilveksten 
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høyere enn dødeligheten for alle aldersgrupper under 7 år for nordøst arktisk sei. Dette 
gjelder stort sett også i Nordsjøen, men her har tilveksten for treåringer i senere år vært 
unormal lav og til dels under 18 %.” 
 
Havforskningsinstituttets datamateriale tyder på at det generelt vil kunne oppnås en gevinst 
ved å redusere beskatningen av sei yngre enn 5-6 år, dvs. stort sett frem til den er 
kjønnsmoden. Dette tilsvarer et minstemål på 55-60 cm. En utbytte-pr-rekrutt analyse for 
nordøst arktisk sei der man forutsetter at all fisk under 5 år spares (tilsvarende et minstemål på 
ca 55 cm) viser at langtidsutbyttet kan økes, men hvor mye vil være avhengig av hvilket 
beskatningsnivå som forutsettes. Dette fordi de biologiske referansepunktene endres når 
beskatningsmønsteret endres. 
 
Når det gjelder effekt av et økt minstemål i seinotfisket uttrykte HI følgende i 2010: 
 

”Det er vanskelig å forutsi hvilken effekt økning av minstemålet til 45 cm langs hele 
kysten nord for Stad vil få for notfisket. Lengdefordelingene tyder på at en stor del av 
de tradisjonelle feltene må forlates. Spørsmålet blir da om det finnes alternative felt 
med større fisk som kan erstatte de gamle. Selv om det tas noen fangster med stor sei 
og seien fra de tradisjonelle feltene trolig til en viss grad vil bli tilgjengelig for not 
senere på andre felt er det ikke sikkert at dette gir et grunnlag for et stabilt notfiske.” 

 
Havforskningsinstituttet (HI) har imidlertid i brev av 18. mai 2011 til Fiskeridirektoratet 
uttrykt bekymring for seibestanden nord for 62°N. HI skriver at:  
 

”Forskarar ved instituttet har nyleg gått igjennom alle tokt- og fiskeridata frå 2010 i 
samband med dei siste bestandsutrekningane i ICES. Her ser vi at refordelinga som 
Noreg gjennomførte frå våren og utover i 2010 førte til ei endring av 
beskatningsmønsteret ved at not fekk høve til å fiske ein relativt stor del av 
totalkvantumet. Dette påførte både 3 og 4-åringane (2006 og 2007-årsklassane; 
umodne rekruttar til bestanden) ekstra dødeligheit. For 4-åringane var det den høgste 
dødeligheita vi har hatt på dette alderstrinnet sidan 1991. Det siste seitoktet som vart 
gjennomført langs kysten hausten 2010 viser også ein kraftig reduksjon av denne 
årsklassen – frå 124 millionar fisk som 3-åring i 2009 til berre 31 millioner fisk som 
4-åring hausten 2010 etter at det meste av notfisket var ferdig.” 

 
HI skriver videre at størrelsen på seibestanden nord for 62°N nå er på vei nedover, men at 
høsten 2010 ble det målt en lovende 2007-årsklasse (dvs. 3-åringer høsten 2010). HI uttrykker 
at:  
 

”Vi må ikkje tillate at vi haustar denne årsklassen for kraftig for tidleg. Den skal sikre 
både framtidig stabilitet i fiskekvotane i åra som kjem og bidra til å stoppe 
bestandsnedgangen. Toktet viste også at ein større del av 3-åringane (42 %) no er å 
finne nord for Lofoten enn tilfellet har vore dei siste åra”. 

 
HI viste videre til at dersom beskatningen av sei flyttes til ett år yngre fisk, ved at notgruppen 
får refordelt/overført kvote fra andre redskapsgrupper, må man i denne vekstfasen for seien 
omtrent halvere den delen av kvoten som eventuelt overføres. HI fraråder imidlertid en slik 
praksis grunnet den raskt nedadgående bestandssituasjonen, og instituttet tilrår at eventuell 
refordeling av seikvoter kun foretas innenfor redskapsgruppene. HI forventet at det først og 
fremst ville være notfisket som beskattet 2007-årsklassen i 2011, og påpekte derfor at denne 
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redskapsgruppen ikke måtte få anledning til å fiske mer enn den opprinnelige tildelingen og 
det som var lagt inn i bestandsprognosene. HI påpekte samtidig følgende: 
 

”Tidligare utgreiingar har vist at eit minstemål for nordaust-arktisk sei bør vere 
minst 45 cm for i størst mogleg grad å utnytte vekstpotensialet til arten og bestanden 
(vår utheving). Gjeldande minstemål for not på 40/42 cm (sør/nord for Lofoten) er 
difor ei tilpassing til eit ønska fiske med not meir enn ei størst mogleg verdiskaping, og 
det bør difor ikkje leggast til rette for ei ytterlegare liberalisering av dette.”  

 
Havforskningsinstituttet gjentok og redegjorde for sistnevnte tilrådninger på reguleringsmøtet 
i Bergen den 3.-4. november 2011. 
 

5.3 Fiskeri- og kystdepartementets vurdering 
Som nevnt i kapittel 2 er dagens notfiske etter sei i stor grad basert på at seien vokser opp 
kystnært og oppholder seg på kystnære ”seiskaller” under utvandringen mot bankene. Det er 
derfor rimelig klart at en økning av minstemålet for sei i notfisket i praksis vil begrense dette 
fisket. Departementets utgangspunkt er at bestandene skal forvaltes og høstes på en mest 
mulig bærekraftig og lønnsom måte samlet sett og over tid, samtidig som det også tas hensyn 
til ulike kystsamfunn og aktørene i næringen.  
 
Etter departementets vurdering bør minstemålet for sei være likt for alle redskapsgrupper, 
dette sikrer likebehandling mellom redskapsgruppene og gjør spørsmål knyttet til 
refordelinger gjennom året enklere. Videre bør minstemålet fastsettes slik at et stort fiske på 
umoden sei unngås og at bestandens naturlige vekstpotensial dermed utnyttes bedre.  
 
Det er også slik at det i notfisket generelt har vært en utvikling mot stadig større fartøy og 
nøter. Samtidig er det økende oppmerksomhet knyttet til ulike fiskeriers effekt på 
økosystemene. Det er fiskeriforvaltningens oppgave å forvalte ressursene i havet slik at 
økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet opprettholdes. Samspillet mellom ulike 
arter i havet er imidlertid komplekst, og det vil kunne være vanskelig å oppnå en fullgod 
forvaltning gjennom kvoter og minstemålsbestemmelser alene. Det er sannsynligvis også 
nødvendig med særlige områdebegrensninger for å sikre produktiviteten i økosystemene. 
Dette vil ikke minst være aktuelt ved fiske med fangsteffektive fartøy/redskap på vandrende 
bestander, hvor det finnes alternative måter å høste på, og alternative områder å høste i. Det er 
derfor ikke gitt at det kystnære og fangsteffektive notfiske etter f.eks. sei kan videreføres som 
i dag, uavhengig av hvilket minstemål som gjelder.  
 
Problemstillingen i dette høringsnotatet er imidlertid avgrenset til minstemålbestemmelsene.  
 

5.3.1 Nord for 62° N 
Målfiskedødeligheten i gjeldende høstingsregel for sei (0,35) har vært gjenstand for diskusjon, 
og HI mener at en fiskedødelighet på 0,32 vil gi det høyeste langtidsutbyttet. I praksis er det 
imidlertid vanskelig å treffe en gitt målfiskedødelighet så presist. Videre er det også andre 
parametre som har betydning for forvaltning av seibestanden. Minstemålsbestemmelser er en 
faktor som har betydning for det langsiktige utbyttet fra bestanden. 
 
Nordøstarktisk sei kan oppnå en alder på 30 år, en lengde på 130 cm og en vekt på ca 20 kg. 
Midlere kjønnsmodning er ved en fiskelengde på ca 55 cm, dvs. ved denne størrelsen har 50 
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% av individene blitt kjønnsmodne. Det kan argumenteres for at et tilsvarende minstemål vil 
være fornuftig for å øke/maksimere det langsiktige utbyttet av bestanden. HI uttrykker altså at 
minstemålet bør være minst 45 cm for å utnytte vekstpotensialet. Ved beskatning av umoden 
fisk utnyttes ikke bestandens vekstpotensial fullt ut. Det bør derfor generelt søkes å unngå 
beskatning på umoden fisk. Gjeldende minstemål for nordøstarktisk sei, som i notfisket 
varierer mellom 35 og 42 cm (se pkt. 3.1.1), er ikke biologisk begrunnet, og dagens kystnære 
notfiske etter sei beskatter i stor grad umoden fisk. 
  
Det er primært biologiske betraktninger og en målsetting om høyest mulig utbytte over tid 
som bør ligge til grunn for fastsettelsen av minstemål. Det kan være en kortsiktig 
forvaltningsstrategi å fiske målrettet etter fisk som er godt under kjønnsmoden størrelse, og 
det kan stilles spørsmål ved en praksis hvor minstemål tilpasses tilgjengeligheten på fisk. Fra 
deler av næringen har det ved flere anledninger blitt argumentert for at minstemålene på sei 
periodevis må reduseres for å opprettholde aktivitet. Etter at det først har blitt gitt 
dispensasjon for en periode og et område, har næringen senere også brukt dette som argument 
for innvilgelse av ny dispensasjon. En slik praksis vil imidlertid undergrave prinsippet at 
umoden fisk ikke bør beskattes. På sikt vil næringen generelt være best tjent med minstemål 
som sikrer at bestandens vekstpotensial utnyttes fullt ut, og at minstemålet også står fast i 
områder og perioder når tilgjengeligheten på stor fisk er dårlig. 
 
I tillegg til målet om å utnytte bestandens vekstpotensial, viser oversikten i kapittel 4.1 at 
notsei oppnår en betydelig lavere førstehåndsverdi enn sei tatt med andre redskap. 
Prisforskjellen antas å være direkte relatert til størrelsesforskjellen, ettersom sei fisket med not 
generelt er småfallen. Rent verdimessig (og kortsiktig) synes derfor notfisket etter småfallen 
og umoden sei å bidra til en dårligere utnyttelse av seibestandene enn det som er mulig å 
oppnå samlet sett. Ved en slik økonomisk betraktning må vi imidlertid ha med oss at en lavere 
førstehåndsverdi pr. kg sei fisket med not ikke sier så mye om nettofortjenesten. 
Lønnsomheten avhenger også av driftskostnadene, som vi vet varierer ved bruk av ulike 
redskaper. Miljøutslippene vil også kunne være forskjellige, for eksempel mellom bruk av trål 
og not. Forskjellene i lønnsomhet i de ulike redskapsgruppene er ikke nødvendigvis så store 
som ulikhetene i førstehåndspris indikerer.   
 
Deltakelsen i seinotfisket nord for 62ºN har vært økende de siste årene, og en økende andel av 
totalkvoten har blitt fisket med not (kapittel 4.1), som en følge av refordelinger underveis i 
året. Dette taler for et redskapsuavhengig minstemål for sei. Ellers vil det være en risiko for at 
beskatningsmønsteret for denne bestanden stadig forverres. 
 
Det kan legges til at deler av næringen i 2011 og 2012 argumenterte for en refordeling av sei 
(totalkvoten) til notgruppen, med henvisning til at det i seinotfisket i nord var god tilgang på 
sei større enn 45 cm – som var minstemålet for øvrige redskapsgrupper. Dette indikerer at det 
vil kunne videreføres et notfiske etter sei også med et høyere minstemål. I tillegg vil et ens 
minstemål kunne gjøre det mindre problematisk å refordele kvantum fra andre grupper til 
notgruppen.  
 
Departementet vurderer mot denne bakgrunn at minstemålet for sei nord for 62°N bør 
fastsettes til 45 cm for alle redskapsgrupper.  
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5.3.2 Sør for 62° N 
Sei i Nordsjøen kan oppnå en alder på 20 år, en lengde på 115 cm og en vekt på ca 20 kg. 
Midlere kjønnsmodning er ved en fiskelengde på ca 50 cm. Gjeldende generelle minstemål 
for sei sør for 62°N er 40 cm, mens det i notfisket innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene er 
32 cm (pkt. 3.2.1). Sistnevnte minstemål er ikke biologisk begrunnet, men i stor grad tilpasset 
et kystnært notfiske på umoden sei. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet vurderer, på samme måte som for nordøstarktisk sei (pkt. 
5.3.1), at minstemål bør være biologisk begrunnet og fastsatt slik at bestandens vekstpotensial 
kan utnyttes fullt ut. Det bør generelt søkes å unngå beskatning på umoden sei. 
 
Departementet vurderer mot denne bakgrunn at minstemålet for sei sør for 62°N bør fastsettes 
til 40 cm for alle redskapsgrupper. 
 

5.3.3 Generelle unntak 
Etter hva Fiskeri- og kystdepartementet forstår er det snakk om relativt små kvantum 
undermåls sei som nyttes til agn, og at det ved anvendelse til enkelte typer agn er avgjørende 
at seien er liten. Departementet foreslår derfor at gjeldende unntak for sei som fiskes til agn 
videreføres. Tilsvarende ser vi ikke grunn til å innføre minstemål for sei ved rekreasjonsfiske. 
  

5.4 Forslag til endringer  
Fiskeri- og kystdepartementet foreslår på bakgrunn av ovennevnte at det generelle 
minstemålet for nordøstarktisk sei på 45 cm videreføres, men gjøres gjeldende for alle 
redskapsgrupper – dvs. også i notfisket. Tilsvarende at det generelle minstemålet på 40 cm for 
sei sør for 62°N gjøres gjeldende også i notfisket. Enda større minstemål vil på sikt 
sannsynligvis gi rom for økt utbytte fra bestanden, men for at næringen skal kunne tilpasse 
seg bør en eventuell ytterligere økning av minstemålet skje gradvis. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet ser at en økning av minstemålet i notfisket etter sei vil kunne 
være utfordrende for deler av næringen, og at dette vil kunne medføre negative konsekvenser i 
en overgangsfase. Det vil derfor kunne være behov for tilpasninger og tilrettelegging som gir 
aktører i næringen mulighet til å videreføre virksomheten innenfor nye rammer. Vi ber derfor 
om innspill fra næringen som beskriver konsekvenser, utfordringer og muligheter ved en 
endring av minstemålsbestemmelsene som foreslått. Finnes det samfunnsøkonomiske grunner 
til å opprettholde et fiske etter umoden sei med not, til tross for at det på flere måter synes å 
være en dårlig utnyttelse av seibestandene som sådan? Vil gjennomføring av den foreslåtte 
endringen fordre noen forutsetninger? Det bes også om høringsinstansenes syn på fra hvilket 
tidspunkt den foreslåtte endringen kan tre i kraft, og hvorvidt endringen bør gjennomføres 
gradvis.     
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6 ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
 
Forslagene til endringer i dette høringsnotatet omfatter regelverksforenkling, ved at like 
minstemålsbestemmelser gjøres gjeldende uavhengig av hvilken type fiskeredskap som 
nyttes.  
 
Minstemål som bidrar til å redusere beskatningen av umoden fisk vil på sikt kunne bidra til en 
bedre utnyttelse av bestandens vekstpotensial, samtidig som det også øker sannsynligheten for 
god rekruttering til bestandene. I tillegg oppnår stor sei en høyere pris enn små umoden sei, 
noe som sannsynligvis vil gi næringen som helhet en økonomisk gevinst. 
 
På kort sikt vil enkelte redskapsgrupper, først og fremst de som utøver notfiske etter sei, 
kunne oppleve redusert tilgjengelighet på fisk av lovlig størrelse. Dette vil også kunne virke 
negativt for mottaksanlegg som er spesialisert for mottak av sei fra denne redskapsgruppen. 
Hensikten er imidlertid å øke utbyttet og lønnsomheten i næringen, og det forventes at de 
enkelte aktørene i næringen klarer å tilpasse seg den nye situasjonen. Det kan imidlertid ikke 
utelukkes at enkelte deler av næringen er spesialisert på en slik måte at det vil medføre 
økonomiske kostnader å tilpasse seg en ny situasjon. Det er i dette høringsnotatet bedt om 
innspill mht. økonomiske konsekvenser for næringen. 
 
Et økt minstemål på sei vil for øvrig kunne medføre behov for stenging av relativt flere felt 
med for stor innblanding av undermåls fisk, og dermed muligens økt ressursbruk for 
Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste for fiskefelt.  
 
Departementet kan ikke se at forslaget til forskriftsendringer i dette høringsnotatet har 
negative distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser, miljøkonsekvenser eller konsekvenser 
for det samiske folk og samisk kultur. Derimot forventes endringene å innebære positive 
virkninger på sikt. 
 

7 FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING 
 
I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen 
(utøvelsesforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
§ 43 (Minstemål) nr. 16 bokstav c) oppheves. 
 
§ 46 tredje ledd (endret) skal lyde:  
 

Ved fiske etter sei med not nord for 62° N er det tillatt å ha inntil 30 % sei under 
minstemål i antall i de enkelte fangster. 
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