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Høring - regulering av jakt på kystsel i 2022  

Generelt 

Fiskeridirektoratet redegjør på vanlig måte for forslag til kvoter i jakt på kystsel i 2022. 

Forslagene er i samsvar med gjeldende forvaltningsplaner for havert og steinkobbe, og 

er basert på tilrådning fra Havforskningsinstituttet.  

 

Kvoteforslagene er også drøftet i «Forskerutvalget om sjøpattedyr». Dette utvalget er 

sammensatt av 15 forskere fra åtte uavhengige institutter og universiteter med 

fagkompetanse relatert til sjøpattedyr. Havforskningsinstituttets tilrådning etter drøfting 

i utvalget ble oversendt Fiskeridirektoratet 11. november. 

 

Havforskningsinstituttet har i vedlagte redegjørelse grundig redegjort for tellinger, 

bestandsestimeringer og kvotetilrådninger for havert og steinkobbe i 2022 for ulike 

områder langs norskekysten. 

 

Bestandsgrunnlaget 

Havforskningsinstituttet har som kjent ansvaret for bestandsestimering av havert og 

steinkobbe, herunder telling av sel langs kysten. Beregningene danner grunnlaget for 

kvotetilrådningene, og er utarbeidet i henhold til gjeldende forvaltningsplaner.  

 

Reguleringen i 2021 

Samtlige kvoteanbefalinger fra Havforskningsinstituttet har siden 2011 vært gitt i 

samsvar med forvaltningsplanene, og Fiskeridirektoratet har fastsatt kvotene i tråd med 

dette. Forvaltningsplanene gir ikke Fiskeridirektoratet rom for fleksibilitet ved 

kvotefastsettelse, med mindre det dokumenteres skadevirkninger fra sel. Vi kan ikke så 

å ha mottatt dokumentasjon som har berettiget mulighet for Fiskeridirektoratet til å 

fravike kvotetilrådningene. 

 

Som kjent er det de siste årene fra ulike interesser uttrykt sterk misnøye med 

kvotefastsettelsene av havert og steinkobbe. Det er blant annet vist til at kvoterådene for 

 Adm.enhet: Reguleringsseksjonen     

Saksbehandler: Hild Ynnesdal 

Telefon: 48045390 

Vår referanse: 21/15208 

Deres referanse:  

Dato: 11.11.2021 

 

 

Agder fylkeskommune 

Postboks 788  Stoa 

4809 ARENDAL 

 



 

Vår referanse: 21/15208 

Side: 2/7 

kystsel ikke samsvarer med fiskernes observasjoner av antall  sel langs norskekysten, og 

at det er en generell oppfatning at selbestandene er mer solid enn det forskerne anslår. 

Det er videre mottatt innsigelser til forskningen og forvaltningen av kystsel. 

   

På bakgrunn av ovennevnte fant Fiskeridirektoratet det hensiktsmessig å oversende 

forslaget til kvotefastsettelse i 2021, inkludert samtlige høringsinnspill, til Nærings- og 

fiskeridepartementet (NFD).  

 

(NFD) fastsatte 22. desember 2020  forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2021 i samsvar 

med Havforskningsinstituttets og Fiskeridirektoratets tilrådning. 

 

Evaluering av forvaltningsplanene 

Det som kjent iverksatt arbeid for å evaluere gjeldende forvaltningsplaner for havert og 

steinkobbe. Havforskningsinstituttet tar sikte på å samle prøver av steinkobbe som 

grunnlag for inndeling av bestanden i genetisk begrunnede forvaltningsenheter. Videre 

skal det gjennomføres såkalte «vialbilityanalyser» som grunnlag for å sette mål på hvor 

tallrike forvaltningsenhetene av havert og steinkobbe bør være.  

 

Kvoteforslag 2022 - havert 

Begrunnelsen for kvoteforslaget for 2022 fremgår av vedlagte redegjørelse fra 

Havforskningsinstituttet. Telling av havertens ungeproduksjon i Trøndelag og Nordland 

sør for Lofoten i 2018 viste at antall unger var på samme lave nivå som i 2014-2015. I 

Lofoten ble det derimot registrert en betydelig økning i ungeproduksjonen høsten 2020, 

men den totale ungeproduksjonen i forvaltningsområde Stad-Lofoten er fortsatt under 

målnivået. Kvoteforslaget for havert i 2022 er uendret siden 2021. Det skal 

gjennomføres nye tellinger av havertunger i Troms og Finnmark i november 2021.  

 

Forskerutvalget diskuterte mulige årsaker til den reduserte ungeproduksjonen. Bifangst 

av havert i fiskegarn er en sannsynlig medvirkende årsak, og her ble breiflabb- og 

torskegarn spesielt nevnt. 

 

Det registreres ingen økning i ungeproduksjonen hos havert i området Stad – Lofoten 

som gir grunnlag for økt kvote i 2022. Følgende kvoter for havert foreslås derfor 

videreført:  

 

 

Tabell 1:  Kvoteforslag 2022 - havert 

Fylke  Område Kvoteforslag 

2022 

Agder, Rogaland 

og Vestland fylke 

Lista til Stad   60 

Troms og 

Finnmark fylke 

Troms   25 

Finnmark 115 
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Kvoteforslag 2022 – steinkobbe 

Havforskningsinstituttet gjennomførte steinkobbetellinger i Trøndelag, Nordland og 

Troms i 2019-2020 og i Finnmark i 2021. Resultatene viste en økning i antall 

steinkobber i Trøndelag, men bestanden var bare 66% av målnivået (MN). Antall 

steinkobber i Nordland var betydelig lavere enn ved forrige telling, 78% av MN. 

Bestanden i Troms var også lavere enn i forrige telleperiode 2008-2015, men godt over 

MN. I Finnmark var det en økning siden forrige telling, også over MN. Langs 

norskekysten ble det totalt registrert 6857 steinkobber i perioden 2016-2021, altså like 

under målnivået på 7015 steinkobber. Jaktkvoter for steinkobbe i 2022 foreslås justert i 

henhold til nye bestandsanslag og forvaltningsplanen for steinkobbe. Dette gir en kvote 

på 268 dyr for 2022 med en fordeling som vist i Tabell 2 nedenfor. 

 

De særlige begrensingene på jakt av steinkobbe i Lysefjorden og i indre Sognefjord 

foreslås videreført. Bestandene i begge fjordene tåler sannsynligvis noe beskatning, men 

det tilrås at uttak bør være knyttet til konflikter i lakseelver. 

 

Tabell 2: Kvoteforslag 2022 - steinkobbe 

 

Fylke  Område Kvote 

Viken fylke  Østfold 16 

Vestfold og 

Telemark fylke  

Vestfold 15 

Telemark 10 

Rogaland fylke  Rogaland 14 

Vestland fylke  Sogn og Fjordane 22 

Møre og Romsdal 

fylke  

Møre og Romsdal 16 

Trøndelag fylke  Sør-Trøndelag 20 

Nordland fylke  Nordland 55 

Troms og 

Finnmark fylke  

Troms 40 

Finnmark 60 

 

 

Kompensasjon 

Det tilrås ikke kompensasjonsordning for felling av havert og steinkobbe i 2022. 

 

 

Forslag til forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2022 

Under henvisning til ovennevte ber vi om uttalelse til følgende forslag til forskrift: 
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Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2022  

 

Fastsatt av Fiskeridirektoratet…. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008  

nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) §§ 8a, 16, 18,  

22 og 36 og forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på  

norskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000 nr.  

1701.  

 

 

§ 1 Generelt forbud  

 

Det er forbudt å drive jakt på sel langs norskekysten. 

 

§ 2 Steinkobbe 

 

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. 

desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte 

innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe: 

 

Fylke  Område Kvote 

Viken fylke  Østfold 16 

Vestfold og 

Telemark fylke  

Vestfold 15 

Telemark 10 

Rogaland fylke  Rogaland 14 

Vestland fylke  Sogn og Fjordane 22 

Møre og Romsdal 

fylke  

Møre og Romsdal 16 

Trøndelag fylke  Sør-Trøndelag 20 

Nordland fylke  Nordland 55 

Troms og 

Finnmark fylke  

Troms 40 

Finnmark 60 

 

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke. 

 

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i 

Vestland fylke. 

 

§ 3 Havert 

 

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. 

desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte 

innenfor følgende totalkvoter av havert: 

 

 

https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
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Fylke  Område Kvoteforslag 

2022 

Agder, Rogaland 

og Vestland fylke 

Lista til Stad    60 

Troms og 

Finnmark fylke 

Troms    25 

Finnmark 115 

 

 

 

§ 4 Ringsel 

 

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. 

desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri 

jakt på ringsel i Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke. 

 

 

§ 5 Grønlandssel 

 

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. 

desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri 

jakt på grønlandssel langs norskekysten. 

 

 

§ 6 Straff 

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften straffes i henhold til 

havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

 

 

§ 7 Ikrafttredelse 

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022. 

 

……. 

 

 

Høringsfrist 
Fiskeridirektoratet viser til ovennevnte og vedlagte tilrådning om kvoter i jakt på havert 

og steinkobbe i 2022. 

 

 

 

 

https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
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Fiskeridirektoratet imøteser uttalelser til kvoteforslaget innen 15. desember 2021, som 

bes sendt Fiskeridirektoratet: postmottak@fiskeridir.no 

 

 

Med hilsen 

 

Trond Ottemo 

seksjonssjef 

 

Hild Ynnesdal 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

  

mailto:postmottak@fiskeridir.no
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Mottakerliste: 

Agder fylkeskommune Postboks 788  Stoa 4809 ARENDAL 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 MOLDE 

Nordland fylkeskommune Postboks 1485 

Fylkeshuset 

8048 BODØ 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Postboks 94 1378 NESBRU 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Samediggi  Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus Postboks 

2560 

7735 STEINKJER 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Kvoteforslag og status KYSTSEL 

2022 Endelig versjon 
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