
Regulering av jakt på kystsel i 2023 

Generelt 
Forslag til regulering av jakt på kystsel, herunder kvoter for havert og steinkobbe, ble sendt på 
høring 17. november med høringsfrist 8. desember 2022. Kvoteforslaget er utarbeidet av 
Havforskningsinstituttet i samsvar med gjeldende forvaltningsplaner. 

Av hensyn til at fylkeskommunene skal kunne behandle søknader om deltakelse i jakten før 
åpningsdato 2. januar, ble høringsfristen fastsatt til tre uker. 
Det er mottatt høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag, Norges jeger- og fiskerforbund, Vestfold og 
Telemark fylkeskommune, Vestfold Fiskerlag og Agder Fylkeskommune. 

Sametinget ønsket på forespørsel ikke konsultasjon før forslaget ble sendt på høring, og har 
heller ikke avgitt høringsuttalelse. 

Fiskeridirektoratet har registrert innspillene og kommentarene vi har mottatt i forbindelse med 
kvotetilrådning for havert og steinkobbe i 2023. 

Høringsinstansenes merknader 
Norges Fiskarlagtar i hovedsak kvoterådet til etterretning, men ber Fiskeridirektoratet øke 
kvotene i Nordland i 2023 som følge av at fangsten har overskredet kvotene de tre siste årene. 
Videre ber NF Fiskeridirektoratet om å vurdere insentiver for å sikre at kvotene blir tatt, 
ettersom flere av deres medlemmer opplever at kystselen ødelegger fiskeredskaper og skader 
fisken. 

Vestfold Fiskarlagviser til at kvoteøkningen i Vestfold fylke er positiv, men bemerker samtidig 
at tallet burde vært høyere basert på medlemmers observasjoner av sel. 
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Norges Jeger- og fiskerforbundviser til at det er mye uenighet knyttet til bestandsmålene på 
kystsel. NJFF foreslår derfor at man enten innfører mer hyppige tellinger for å fange opp 
forskjellene, eller får i stand en ordning hvor jegere kan bidra på frivillig basis med å forsterke 
datagrunnlaget ved kvotetildeling. Forbundet er fornøyde med at økningen i Oslofjorden nå er 
godt dokumentert, og mener det bør gi grunnlag for enda høyere kvote i Telemark. Forbundet 
etterspør videre en forsiktig beskatning av steinkobbene i Lysefjorden hvor det nå er påvist om 
lag 100 dyr. 

Videre stiller de seg undrende til at kvoten i Finnmark ikke øker i samsvar med det økte 
bestandsmålet. NJFF ber om at det blir vurdert en tilpasset kvote på steinkobbe i Nord 
Trøndelag for 2023, da det er registrert en bestandsvekst i området. 

Vestfold og Telemarkfylkeskommune bemerker at det er svært positivt at kvotene for både 
Vestfold og Telemark er økt basert på ny kunnskap, da det stemmer godt overens med 
tilbakemeldinger fra seljegere og andre. 

Agder Fylkeskommuneviser til at deres innbyggere har observert mer sel enn hva tellingene fra 
Havforskningsinstituttet tilsier, noe som kan skyldes at steinkobben beveger seg over store 
områder, samt at det er påvist en økning i bestanden i Oslofjorden. På den bakgrunn ber de 
Fiskeridirektoratet vurdere å overføre en del av kvoten fra Viken og Vestfold/Telemark fylke til 
Agder. 

Kvotefastsettelse 
Havforskningsinstituttets kvoteforslag har vært drøftet i «Forskerutvalget om sjøpattedyr» i 
Tromsø den 15. og 16. november 2022. 

Havert 
Det ble foretatt nye tellinger i forvaltningsområdet Vesterålen- Varanger i november 2021. 
Resultatet fra tellingen viser at ungeproduksjonen har økt litt i Finnmark, men har vært 
avtakende i Troms. Det foreslås en kvote på 140 haverter i området Vesterålen-Varanger, fordelt 
med 15 dyr i Troms og 125 dyr i Finnmark i 2022. 

Den totale ungeproduksjonen i forvaltningsområde Stad- Lofoten er fortsatt under målnivået, og 
det foreslås derfor ingen fangst av havert i 2023 i forvaltningsområdet Stad-Lofoten (Møre og 
Romsdal, Trøndelag og Nordland. 

Ungeproduksjonen i forvaltningsområde Lista-Stad (Agder, Rogaland og Vestland) har vært 
stabil i årene 2001-2017, til tross for høye kvoter. Havforskningsinstituttet peker på at dette kan 
skyldes at fangstene i Rogaland også inkluderer havert fra de britiske øyer. Kvoten for Lista- 
Stad forslås derfor uendret på 60 dyr. 

Det gir en totalkvote for havert på 200 haverter for 2023. 

Steinkobbe 
Jaktkvoter for steinkobbe i 2023 foreslås justert i henhold til nye bestandsanslag og 
forvaltningsplanen for steinkobbe. HI foreslår som tidligere at de særlige begrensingene på jakt 
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av steinkobbe i Lysefjorden og i indre Sognefjorden opprettholdes. Steinkobbene i Lysefjorden 
og indre Sognefjorden har blitt usatt for mye forstyrrelser av hurtiggående båter og kajakker i 
turistsesongen de siste årene. I Lysefjorden ble det kun observert 2 unger i juni i 2022. 
Fiskeridirektoratet vil likevel kunne gjøre unntak dersom det oppstår konflikter i lakseelver. 

Dette gir en totalkvote på 346 steinkobber for 2023. 

Tilrådning 
Fiskeridirektoratet vil oversende samtlige høringsuttalelser til Havforskningsinstituttet for 
eventuelle kommentarer og oppfølging. 

Det må imidlertid påpekes at en overføring av kvoter mellom de områdene som er definert i 
forvaltningsplanen vanskelig kan la seg gjøre, da det vil være i utakt med systemet i 
forvaltningen. Jaktkvotene på kystselen er tildelt på bakgrunn av administrative 
forvaltningsenheter som ble opprettet fordi selen er stasjonær, og intensiv jakt i et område kan 
utrydde lokale kolonier. De nye tellingene i Oslofjorden kan tyde på at selen likevel migrerer i så 
stor grad at de nåværende forvaltningsenhetene ikke lenger er hensiktsmessig. 
Fiskeridirektoratet vil derfor videreformidle innspillene til Havforskningsinstituttet, slik at de 
kan inngå i det videre arbeidet med å revidere forvaltningsplanene for kystselen, hvor også 
hensiktsmessigheten av gjeldende områdeinndelinger vil bli evaluert. 

Vi har registrert flere tilbakemelding om at det ofte ikke er samsvar mellom tellingene utført av 
Havforskningsinstituttet og jegernes observasjoner av sel. Fiskeridirektoratet forventer at de 
nye forvaltningsplanene vil utgjøre et bedre rammeverk for å kunne forvalte kystselen på en 
bærekraftig hensiktsmessig måte, samtidig som vi imøtekommer behovene fra næringen. 

Havforskningsinstituttet tar sikte på å samle prøver av steinkobbe som grunnlag for inndeling av 
bestanden i genetisk begrunnede forvaltningsenheter. Videre skal det gjennomføres såkalte 
«viability-analyser» som grunnlag for å sette mål på hvor tallrike forvaltningsenhetene av havert 
og steinkobbe bør være. 

Havforskningsinstituttets kvotetilrådning for 2023 foreslås imidlertid lagt til grunn ved 
fastsettelse av forskrift om kvoter i 2023, inntil vi eventuelt mottar nye anbefalinger. 

Som nevnt skal jakten kunne starte 2. januar, og før den tid skal relevante fylkeskommuner ha 
behandlet søknader om tillatelser til å delta i jakten. 
Vi kan under henvisning til ovennevnte ikke se at det foreligger opplysninger eller innsigelser 
som gir grunnlag for at Fiskeridirektoratet fraviker forvaltningsplanene i 2023. 
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