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Innspill fra Agder fylkeskommune - regulering av kystsel 2023  
 
Vi viser til høring av forslag til regulering av jakt på kystsel for 2023, som ble mottatt 21.11.2022, 
med frist 8.12.2022.  
 
Frist for å gi innspill var svært kort, og det har derfor ikke vært mulig å ta saken opp i 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø. Dette er beklagelig. Innspillet vil bli lagt fram som 
orienteringssak på neste møte i hovedutvalget, og det må påregnes at hovedutvalget kan 
ettersende innspill.    
 
Forslaget til regulering av kystsel for 2023 innebærer at kvoten for havert for området Lista – 
Stad, videreføres med 60 dyr som tidligere år. Det foreslås fortsatt ingen kvote for steinkobbe i 
Agder.  
 
Vi har følgende innspill til forslaget om regulering av kystsel for 2023: 
 
En generell kommentar til høringen er av tallgrunnlaget for forslaget, så langt vi kan se, ikke er 
tilgjengelig i høringsdokumentet eller på nettsiden. Det refereres til Havforskningsinstituttets 
redegjørelse som det står er vedlagt høringen, men denne er så langt vi kan se ikke vedlagt.  
 
Steinkobbe 
Vi ber Fiskedirektoratet vurdere å overføre en del av kvoten som foreslås tildelt Viken og 
Vestfold/Telemark fylker, til Agder. For Viken og Vestfold/Telemark forslås kvote på hhv. 52, 50 
og 17 steinkobbe (en økning i samlet kvote på nesten 200 % fra året før). Vi foreslår at Agder 
kan få overført eksempelvis 10 dyr av disse. Bakgrunnen for forslaget er at vi mottar svært 
mange meldinger fra innbyggere både øst og vest i Agder om at bestanden av steinkobbe har 
økt de senere år. Tellingene i høst i regi av Havforskningsinstituttet kunne ikke dokumentere en 
slik opplevd økning i bestanden, men derimot fant man en «betydelig økning i antallet 
steinkobber i Oslofjorden, særlig i områdene Hvaler, Færder (Vestfold) og Jomfruland 
(Telemark).». Vi ser blant annet av den grunn, liten grunn til å betvile lokalbefolkningen i Agder 
når de sier de opplever at bestanden av steinkobbe har økt.. Bestanden av Steinkobbe i 
Skagerak er anslått til rundt 900 dyr. Det står for øvrig i høringen at GPS-data viser at individer 
migrerer til både svenske og danske områder, og det henvises til at slike forflytninger motsatt vei 
kanskje kan forklare den store økningen i antall steinkobber i Hvaler og Vestfold og Telemark. At 
lokalbefolkningen i Agder opplever å se langt flere steinkobber nå enn tidligere kan kanskje også 
skyldes slike forflytninger mellom områder? Steinkobbene flytter seg relativt mye i løpet på 
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senhøst og vinter, og slik at sel fra tilgrensende områder kan ses i Agder på vinteren. Dette kan 
kanskje forklare en opplevd høy økning i bestanden. Jakta foregår også på vinteren. Med 
forslaget om å flytte en del av kvoten tildelt lengre øst vil det samlet sett ikke høstes mer av 
bestanden som sådan. Vi opplever at argumentet for ikke å tildele kvote til Agder blant annet er 
at man ikke kjenner godt nok til ev. genetiske underbestander av steinkobbe i Skagerak. Vi kan 
imidlertid ikke se at denne føre-var-tankegangen kun skal gjelde for Agder. Vi ser på det som 
svært lite sannsynlig at Agder alene har en underbestand av steinkobbe. Et begrenset uttak i 
Agder mener vi dermed kan forsvares. Ved å innarbeide innspillet i reguleringen for 2023 
vektlegges lokal kunnskap i forvaltningen, noe som vil bidra til forståelse lokalt for de kvoter som 
fastsettes.   
 
Havert 
Agder og Lista er i yttergrensen av utbredelsesområdet for havert. Vi har ingen merknader til 
kvotetildelingen for havert for Agder slik vi inngår i tildelingen for strekningen Lista – Stad.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Christina Milsom Katrine Skajaa Gunnarsli 
Avdelingsleder Rådgiver 
Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling 
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