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Høring - regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2022  

Generelt 

Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsnotat om forslag til regulering av fangst av sel i 

Vesterisen og Østisen i 2022. 

 

Vilkårene for å få tillatelse til å drive fangst av sel fremgår i forskrift 13. oktober 2006 nr. 

1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst 

(konsesjonsforskriften) § 8-2. Fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og være 

egnet og utrustet for å drive selfangst. Videre må fartøyet ha kapasitet som er egnet til å 

sikre at råvaren blir utnyttet på en økonomisk hensiktsmessig og tilfredsstillende måte. 

Fartøyet må ha frysekapasitet og kapasitet for ombordbehandling. 

 

Fartøyets skipper og mannskap må som hovedregel ha deltatt på Fiskeridirektoratets 

kurs for selfangere. Skipperen må delta hvert år, mens det er tilstrekkelig at mannskapet 

deltar annethvert år. 

 

Adgang til å delta i fangsten gis etter skriftlig søknad. Tillatelse til fangst kan gis 

uavhengig av om det etableres tilskuddsordning for fangsten, og om fartøyet eventuelt 

får tilskudd. 

 

Selfangsten 2021 

Samtlige kvoter og reguleringstiltak ble fastsatt i samsvar med tilrådninger fra 

Havforskningsinstituttet (inkludert ICES og Sjøpattedyrutvalget) og i henhold til kvote og 

fangsperiode avtalt i de bilaterale forhandlingene mellom Norge og Russland. 

 

For første gang på mange år deltok ingen fartøy i ordinær fangst i Vesterisen, og bare ett 

fartøy fangstet i Østisen (Russlands økonomiske sone (RØS)). Fartøyet fangstet innenfor 

en kvote på 7000 grønlandssel, som var tildelt i kvoteforhandlingene mellom Norge og 

Russland. 
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Også inneværende år ble fangsten gjennomført uten inspektør om bord på grunn av 

tiltak for å bekjempe spredning av koronaviruset. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte en begrenset tilskuddsordning, for å bidra til 

at næringen gis muligheter til å skape størst mulig verdier av råstoff basert på sel.  

 

Kvoter og fangst av grønlandssel fremgår av Tabell 1 nedenfor. 

 

Tabell 1: Kvoter og fangst av grønlandssel i 2016-2021 

År Område Kvote  Fangst1 
Herav 

forskning1 

2021 
Vesterisen 11 548 10 10 

Østisen  7 000 5 084  

2020 
Vesterisen 11 548 11 284  

Østisen 7 000   

2019 
Vesterisen 26 000 4 729 11 

Østisen 7000 602  

2018 
Vesterisen 26 000 2 094 18 

Østisen 7 000 2 241   

2017 
Vesterisen 26 000 1 033 7 

Østisen 7 000 1 1 

2016 
Vesterisen 21 270 1 129 6 

Østisen 7 000 
  

1 Antall grønlandssel omregnet til voksne dyr i årene 2016-2019. Det ble ikke fastsatt omregningsfaktor i 

2020 og 2021.  

 

  

Reguleringen av fangsten i 2022 

Havforskningsinstituttet har i vedlagte uttalelse grundig redegjort for 

bestandssituasjonen for grønlandssel og klappmyss i Vesterisen, og for klappmyss i 

Østisen. 

 

Instituttets vurderinger og tilrådninger er også drøftet i Sjøpattedyrutvalget, som er 

sammensatt av forskere fra relevante norske forskningsinstitusjoner. 

 

Vesterisen - grønlandssel  

Havforskningsinstituttet viser i sin vurdering til at det for grønlandsselbestanden i 

Vesterisen foreligger oppdatert informasjon om både ungeproduksjon (fra 2018) og 

produksjonsevne (alder ved kjønnsmodning og fertilitetsrate, nye data innsamlet 

under norsk selfangst i 2014). ICES klassifiserer derfor bestanden som data-rik. 

ICES har anvendt den såkalte Potential Biological Removal (PBR) metoden ved 

beregning av mulige fangstopsjoner. Denne metoden ble opprinnelig utviklet i USA 

og brukes for å beregne hvorvidt utilsiktet bifangst av bl.a. sel er bærekraftig i 
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forhold til bestandenes størrelse. En fangstopsjon basert på denne tradisjonelle 

PBR-metoden gir en kvote på 11.548 grønlandssel fom 2020 og påfølgende år.  

 
Selv om bestandsmodellen beregner både likevektfangst fom 2020 og årene framover, 

og det fangstnivået som på lang sikt (15 år) kan få bestanden ned til N70, dvs. 70 % av 

høyeste observerte nivå, vil ikke ICES anbefale at noen av disse benyttes ved 

kvotefastsetting.  

 

På bakgrunn av en observert signifikant nedgang i ungeproduksjonen og problemer 

med realistisk bestandsmodellering tilrås det at fastsetting av TAC for 2022 tar 

utgangspunkt i et fangstnivå beregnet ved hjelp av PBR metoden:  

TAC = 11.548 grønlandssel. Ved bruk av PBR metoden er det ingen omregningsfaktor 

mellom unger og voksne dyr. 

 

De tradisjonelle fangstperiodene foreslås videreført. Dette innebærer adgang til å 

fangste grønlandssel i perioden 10. april – 30. juni. Fra 1. april er det likevel også tillatt å 

fangste ett år og eldre grønlandssel, forutsatt at fangsten foregår utenom kastelegrene. 

 

All fangst i Vesterisen må avsluttes 30. juni. 

 

Fiskeridirektoratet vil tilrå at det fastsettes kvote og fangstperiode i Vesterisen slik 

det fremgår ovenfor.  
 

Vesterisen - klappmyss 

I sin langsiktige, føre-var baserte forvaltningsstrategi har ICES definert en nedre 

grense Nlim som er 30% av maksimalt kjente måling av bestanden. For bestander 

som befinner seg på, eller under dette nivå, anbefaler ICES at det ikke tillates fangst.  

ICES anbefaler fortsatt fredning av klappmyss i Vesterisen, og Den blandete norsk-

russiske fiskerikommisjonen sluttet seg til dette. 

 

Østisen – grønlandssel 

Norske fartøy har også i 2022 til disposisjon en kvote på 7000 grønlandssel i 

Russlands økonomiske sone. Fangstperioden er endret, slik at det også i RØS vil 

være tillatt med fangst fra 1. april – 30 juni. 

 

Under henvisning til ovennevnte ber vi om uttalelse til forskrift om regulering av 

fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2022: 

 

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2022  

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet … 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 

37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 

47.  

 

§ 1 Virkeområde  

 

Forskriften gjelder fangst av sel i Vesterisen og Østisen.  
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Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene 

ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i 

tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.  

 

Med Østisen forstås områdene øst for 20 grader øst i Russlands økonomiske sone.  

 

 

§ 2 Forbud  

 

Det er forbudt for norske fartøy å drive selfangst i Vesterisen og Østisen i 2022.  

 

 

§ 3 Totalkvoter  

 

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å fange sel fange 

inntil 11 548 grønlandssel i Vesterisen og 7000 grønlandssel i Østisen.  

 

 

§ 4 Definisjon  

 

Med selunge forstås sel som er yngre enn ett år gamle. En unge av grønlandssel anses 

som diende før 10. april.  

 

 

§ 5 Fangstforbud 

 

Det er forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel i Vesterisen og Østisen.  

 

Det er forbudt å drive fangst av hunner i kastelegrene i Vesterisen og Østisen.  

 

 

§ 6 Fangstperiode  

 

Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Vesterisen før 10. april. Fra 1. april er det 

likevel tillatt å drive fangst av ett år og eldre grønlandssel, forutsatt at fangsten foregår 

utenom kastelegrene.  

 

Fangst i Vesterisen må avsluttes 30. juni.  

 

Det kan drives fangst i Russlands økonomiske sone fra og med 1. april til og med 30. 

juni.  
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§ 7 Rapportering  

 

Uten hinder av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og 

elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 2, skal fartøy som deltar i 

selfangst føre papirdagbok utstedt av Fiskeridirektoratet.  

 

 

 

§ 8 Kontroll og observasjon  

 

Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst kan pålegges å ha inspektør om bord under 

fangsten.  

 

Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst kan pålegges å ha observatør om bord under 

fangsten.  

 

 

§ 9 Bemyndigelse  

 

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser 

som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller 

gjennomføring av fangsten.  

 

 

§ 10 Straff  

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65.  

 

 

§ 11 Ikrafttredelse  

 

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2022. 

 

……………………. 

 

Vi ber om at uttalelse til forslaget sendes Fiskeridirektoratet innen 15. januar 2022. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ottemo 

seksjonssjef 

 

Hild Ynnesdal 

seniorrådgiver 
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Fiskebåt Røysegata 15 6003 ÅLESUND 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

Samediggi Sametinget Àvjovàrgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Sjømannsforbundet    

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Ishavssel - Forskerutvalg 

Sjøpattedyr 2021 
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