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Høring – kvoter for kystsel 2023 

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker å komme med noen innspill til kvoten som er 

lagt fra.  

NJFF støtter en forvaltning som er bygd på et godt kunnskapsgrunnlag og en god dialog 

mellom myndigheten og jegeren. Vi ser også at det er mye uenighet knyttet til 

bestandsmålene på kystsel. Detter er også nemt i høringen, men det er mangel på 

strukturert kunnskap som kan påvis dette. De som bruker mye tid ut på sjøen ser en kraftig 

økning i bestanden av kystsel, langs hele kysten fra Svenskegrensen til Trøndelag. Tellingen 

skjer med for liten hyppighet og virker å være veldig avhengig av været som er når tellingene 

skjer. NJFF foreslår at man enten innfører mer hyppige tellinger for å fange opp de 

overraskende store forskjellene som framkommer i fellingene hvert 5. år, eller at det 

innføres et «brukerbasert» system for supplerende tellinger blant frivillige og jegere som kan 

forsterke datagrunnlaget ved tildeling av årlige kvoter. Et slikt system må kommuniseres ut 

og tilrettelegges slik at både jegere og andre interesserte kan ta del og levere sin 

informasjon på en enkel måte. Det finnes flere eksempel på gode systemer fra annen 

viltforvaltning som gir svært nyttige innspill. En involvering gjennom et slikt system vil også 

skape med engasjement og tilhørighet fra brukerne. NJFF har som en landsdekkende 

organisasjon engasjerte lokalforening langs hele kysten som kan og vil bidra i tellinger av 

kystsel. Dette vil gi gode muligheter for årlig tellinger som kan brukes både i forvaltningen og 

i forskningen. I dag har NJFF et slikt overvåknings prosjekt på gaupe der lokalforeninger bidra 

med sporing av gaupe etter oppdrag fra Miljødirektoratet.  
 

Kompensasjonsordning 

 

NJFF støtter at det ikke blir utbetalt kompensasjon for felling av kystsel under jakt. 

 

Kvoteforslag 

 

Havert 

NJFF har ingen innvending til de foreslåtte kvoter ut fra den kunnskap som foreligger. Men 

ser at det er potensiale for å få økt kunnskapen som foreligger.  
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I Finnmark ser vi at tellingen går oppover uten at dette påvirker kvoten, dette stiller vi oss 

litte undrene til. Det bør være en sammenheng mellom telling og kvoter   

 

Steinkobbe 

Generelt vil vi påpeke at det både i de innspill vi har mottatt i vår interne høringsrunde og i 

andre innspill påpekes at det observeres mere sel enn det de offisielle tellingene viser, og 

inntrykket er at det observeres sel på flere steder enn de som er inkludert i tellingene. Dette 

skaper utfordringer for tilliten til forvaltningen av kystsel. Som nevnt tidligere må det komme 

på plass et bedre system for å kartlegge bestandsutviklingen, her har jeger mye å bidra med 

når det kommer til å samle inn data.  

 

Når det er så lenge mellom tellingen for de enkelte områdene burde det også vurderes om 

en skal bruke jaktstatistikken når kvoter settes. Dette brukes ofte for andre jaktbare arter 

når det eller finnes litte tall på bestanden. Jaktstatistikk vil ikke gi noe bra estimat på 

bestandsstørrelse, men vil kunne plukke opp endringer i bestanden. Vist en ser at kvoten 

fylles fort er dette ofte et tegn på at det er mye sel i forhold til kvoten. Så da burde det 

åpnes for at jaktstestikk kan brukes for å gjøre mindre endring på kvoten i åren mellom 

tellingen. Dette vil slik vi ser det føre til en bedre adaptiv forvaltning.     

 

Den nye tellingen knyttet til Oslofjorden viser at den veksten som NJFF har opplevet og nemt 

i flere høringer har vært reel. Vi er veldig glade for at vi har hatt en bestands økning i disse 

område og at den nå er blitt dokumenter. Det er også bar at dette har resultert i økte kvoter 

for Østfold og Vestfold, selv om NJFF mener det er rom for kvoter på 180 dyr samlet for 

Østfold, Vestfold og Telemark. Vider henger ikke kvoten for Telemark ikke helt med på 

økningen, det er mye trolig at det er mye av den samme selen. Derfor burde det vært en 

større økning i kvoten for Telemark også   

 

I høringen er det også nemt at bestanden knyttet til Lysefjorden om nå er på over 100 dyr 

sannsynlig vis tåler en liten beskatning. NJFF mener dette bør være et sterkt nok kunnskaps 

grunnlag for å opprette en forsiktig jakt i dette området. Økningen i kvoten bør gå inn som 

en del kvote i Rogaland. Som kan jaktes både i og utenfor Lysefjorden.  

 

I Sogn og Fjordane er det foreslått en redusert kvote i forhold til tidligere. Siden 2003 viser 

tellingene bestandsøkning i dette området. Selv om deler av bestanden blir registrert som 

delbestander som ikke skal beskattes, viser tellingene at de kvotene som har vært tildelt 
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tidligere år har gitt bestandsvekst. NJFF mener det er rom for å øke kvotene i Sogn og 

Fjordane for å stabilisere bestandene på dagens nivå som samsvarer med MN.  

 

I Nord Trøndelag ligger bestanden ved siste telling på 73% av MN. Dette skulle kunne gi en 

mulig kvote på 4 dyr ifølge forvaltningsplanen. Det har ikke blitt tildelt kvoter på steinkobbe 

siden 2013, og det er registrert en bestandsvekst ved siste telling. NJFF ber om at det blir 

vurdert en tilpasset kvote på steinkobbe i Nord Trøndelag for 2023. 

  

 

Olav Greivstad  

Jakthund- og viltkonsulent, NJFF 

Hvalstad 08.12.2022 

 

 


