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Høringssvar - Regulering av jakt på kystsel 2023  

Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets høringsnotat om reguleringen av jakt på kystsel datert 
17.11.22. Forslagene er i samsvar med gjeldende forvaltningsplaner for havert og steinkobbe, og er 
basert på en foreløpig tilrådning fra Havforskningsinstituttet. Norges Fiskarlags har følgende 
kommentarer til høringsnotatet.  

Kvoteforslag 2023 – havert 
Norges Fiskarlag registrerer at årets fangst av havert ligger langt unna å nå kvoten i begge områder 
(Lista-Stad (A) og Vesterålen-Varanger (C)). Vi tar kvoterådet til etterretning.  
  
Kvoteforslag 2023 – steinkobbe 
Norges Fiskarlag registrerer at fangsten av steinkobbe varierer langs kysten, men at stort sett hele 
kvoten er tatt fra Trøndelag og videre sørover. Vi tar i hovedsak kvoterådet til etterretning, men har 
følgende innspill.  
Vi registrerer en økning i kvotene i Østfold og Vestfold, og er enig i denne økningen basert på visuelle 
observasjoner fra våre medlemmer, samt at kvoten har blitt tatt i begge områder de siste ti årene. I 
Nordland har fangstene vært over kvoten de siste tre årene. I lys av dette mener vi der er grunnlag 
for å øke uttaket her. Norges Fiskarlag ber derfor Fiskeridirektoratet om å øke kvoten i Nordland for 
2023 noe i forhold til det som er foreslått. 
 
Vi mener videre at det bør vurderes å innføre kvote på jakt av kystsel i Hordaland. 
 
Kompensasjon 
Tilbakemeldinger fra medlemmer viser at de har plager med kystsel som ødelegger fiskeredskapene 
deres, spesielt gjelder dette ruser. Videre er kveis i fisken et økende problem både når det gjelder 
hvitfisk og pelagisk fisk. Prisreduksjon på fisk med kveis gjør at det i enkelte områder ikke lenger er 
mulig å drive normalt fiskeri. I lys av de lave fangstene av havert i begge områder og steinkobbe i 
Troms og Finnmark oppfordrer vi Fiskeridirektoratet til å vurdere incentiver for å øke deltakelsen og 
sikre at kvotene blir tatt. 
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Med hilsen 

Norges Fiskarlag 
 
 
 

Sverre Johansen 
 

 
         Maria Pettersvik Arvnes 

 
 

 
          

Kopi til: Nærings- og fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, medlemslag. 

  

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 
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