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Regulering av jakt på kystsel 2023 – høringsfrist  

 

I henhold til Instruks om utredning av statlige tiltak av 19. februar 2016 

(utredningsinstruksen) skal forslag til forskrift legges ut på høring med frist for uttalelse 

som ikke skal være under seks uker, jf kapittel 3-3 første ledd. Reglene i instruksen kan 

fravikes dersom spesielle forhold gjør det nødvendig, jf kapittel 1-4.  

Jakt på kystsel kan som kjent påbegynnes 2. januar. Jaktperioden fremgår av forskrift 

22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten, og er ikke gjenstand 

for høring. Tillatelse til å delta i jakten tildeles etter søknad av fylkeskommunen i det 

området jakten skal foregå. 

 

Havforskningsinstituttets tilrådning er mottatt for sent til at det kan gjennomføres 

høringsfrist på seks uker dersom det tas hensyn til behandling av søknader og jaktstart 

fra 2. januar 2023.  

For å legge til rette for at høringsinstansene skal få lengst mulig høringsfrist, ble 

høringsdokumentene ferdigstilt og sendt til uttalelse 17. november. Forslaget er også 

kunngjort på www.fiskeridir.no.  
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Høring - regulering av kystsel 2023  
 

Generelt  

Fiskeridirektoratet redegjør på vanlig måte for forslaget til kvoter i jakt på kystsel i 2023. 

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

er basert på en foreløpig tilrådning fra Havforskningsinstituttet.  

 

De foreløpige kvoteforslagene er drøftet i «Forskerutvalg om sjøpattedyr» i Tromsø den 

15. og 16. november 2023.  Dette utvalget er sammensatt av 14 forskere fra åtte 

uavhengige institutter og universiteter med fagkompetanse relatert til sjøpattedyr.  

 

Havforskningsinstituttet har i vedlagte redegjørelse grundig redegjort for tellinger, 

bestandsestimeringer og kvotetilrådninger for havert og steinkobbe i 2023 for ulike 

områder langs norskekysten. 

 

Bestandsgrunnlaget 

Havforskningsinstituttet har som kjent ansvar 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 2022 

Samtlige kvoteanbefalinger fra Havforskningsinstituttet har 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 se 

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

fravike kvotetilrådningene.   

 

Evaluering av forvaltningsplanene 

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

og steinkobbe. Havforskningsinstituttet tar sikte på å samle prøver som kan gi grunnlag 

for inndeling av steinkobbe-bestanden i genetisk begrunnede forvaltningsenheter. Det 

er videre gjennomført analyser for å sette mål på hvor tallrike forvaltningsenhetene av 

havert og steinkobbe bør være.  

 

I norsk Skagerrak, inkludert Oslofjorden, er det stort press for økt jakt. 

Havforskningsinstituttet peker i sin kvotetilrådning for 2023 på at det ikke foreligger 

kunnskap om hvorvidt det er flere genetiske bestander i norsk Skagerrak, eller om 

steinkobber i Hvalerområdet kan være en del av en svensk bestand. Dette gjør det 

vanskelig å vurdere fangstkvote for et større område, selv om det totalt er rundt 900 

steinkobber i hele norsk Skagerrak. GPS-merkede steinkobber i ytre Oslofjord viser at 

flere individer migrerer til både svenske og danske områder. Muligheten for tilsvarende 

forflytninger av svenske og danske steinkobber inn i norsk Skagerrak er sannsynligvis 

stor, hvilket kan forklare den store økningen i antall steinkobber i Hvaler og Vestfold og 

Telemark i august 2022.  
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Høsten 2022 planlegger HI å analysere DNA-prøver fra steinkobbeunger som med 

rimelig sikkerhet vil kunne gi svar på om det er grunnlag for nye bestandsinndelinger av 

steinkobber langs norskekysten.  

 

Det foreligger et teoretisk arbeid som beregnet den minste mulige livskraftige bestand 

av steinkobbe til ca. 50 dyr, men en så liten bestand tåler ikke beskatning. Det jobbes 

med nye teoretiske analyser for å evaluere nivåer for nedre grense på bestandsstørrelser 

som kan tåle beskatning i form av bifangst og jaktkvoter. Havforskningsinstituttet har 

stort sett ikke anbefalt kvoter på fylkesvise bestander mindre enn 150 steinkobber. 

 

Kvoteforlag 2023 – havert  

Bakgrunnen for kvoteforslagene for 2023 fremgår av den vedlagte redegjørelsen fra 

Havforskningsinstituttet. 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.  

 

 
Tabell 1: Kvoteforslag 2023 – havert  

Fylke Område Kvote 
Agder, Rogaland og Vestland 
fylker  

Lista til Stad 60 

Troms og Finnmark fylke  
Troms 15 

Finnmark 125 

 

 

Kvoteforslag 2023 – steinkobbe  

I perioden 2016-2021 viste steinkobbetellingene gjennomført av 

Havforskningsinstituttet at steinkobbebestanden i Nordland var på 78% av målnivået, 

en betydelig nedgang siden forrige telling. Bestanden i Troms var også lavere enn i 

forrige telleperiode, men godt over målnivået. I Finnmark var det en økning siden forrige 

telling, også over målnivået. I Trøndelag viste tellingene en økning i antall steinkobber, 

men bestanden var bare 66% av målnivået.   

 

 I 2022, ble en ny landsdekkende tellesyklus startet langs norskekysten, med tellinger i 

Hvaler (Viken), Vestfold og Telemark og i Agder til og med Lyngdalsfjorden i vest. 

Resultatene viste en betydelig økning i antall steinkobber, særlig i områdene Hvaler, 

Færder (Vestfold) og Jomfruland (Telemark). I Agder var antall steinkobber fremdeles 

relativt få.  
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Langs norskekysten ble det totalt telt 6857 steinkobber i perioden 2016-2021, altså like 

under målnivået på 7015 steinkobber. Jaktkvoter for steinkobbe i 2023 foreslås justert i 

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

på 346 dyr for 2023. HI foreslår som tidligere at de særlige begrensingene på jakt 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. Tidligere har det blitt registret opp til 32 unger i 

kastetida. Havforskningsinstituttet anbefaler at eventuelle uttak av bestandene bør være 

knyttet til konflikter i lakseelver 

 
Tabell 2: Kvoteforslag 2023 – steinkobbe  
Fylke Område Kvote 

Viken fylke  Østfold 52 

Vestfold og Telemark fylke 
Vestfold 50 

Telemark 17 

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 2023. 

 

Forslag til forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2023  

Under henvisning til ovennevnte ber vi om uttalelse til følgende forslag til forskrift:  

 

 

 

 

 

 

 

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2023 

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. 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 pånorskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 
2000 nr. 1701 
 
 
 



 

Vår referanse: 22/16307 

Side: 5/7 

 
§ 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 52 

Vestfold og Telemark 
fylke  

Vestfold 50 

Telemark 17 

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: 

Fylke  Område Kvoteforslag 2021 

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 

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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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 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023. 
 
 

Høringsfrist 

Fiskeridirektoratet viser til ovennevnte tilrådning om kvoter i kalt på havert og 

steinkobbe i 2022.  

 

Fiskeridirektoratet imøteser uttalelser til kvoteforslaget innen 8. desember 2023, som 

bes sendt Fiskeridirektoratet: postmottak@fiskeridir.no  
 
Med hilsen 
 
 
Trond Ottemo 
seksjonssjef 
 
Guro Kristoffersen Lysnes 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

  

Mottakerliste: 
Agder fylkeskommune Postboks 788  Stoa 4809 ARENDAL 

Miljødirektoratet Postboks 5672 
Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 
Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norges Jeger- Og Fiskerforbund Postboks 94 1378 Nesbru 

https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-22-1745
mailto:postmottak@fiskeridir.no
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Norges Kystfiskarlag v/ Ove Morten Hagen 7960 SALSBRUKET 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER 

Samediggi Sametinget Àvjovàrgeaidnu 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 

Viken Fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 
 
 
 


