
9.3 SEI                                                                                           

 

 

9.3.1 FISKET I 2014 

 

 

Tabell 1 gir en oversikt over kvoter og fangst i 2014 fordelt på de ulike fartøygruppene i 

fisket etter sei nord for 62°N. Tabellen viser at totalkvoten ble overfisket med ca. 14 000 tonn, 

det vil si 14 %.  

 

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62°N i 2014 

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest       

(tonn)  

Utnyttelse   

(%) 

Verdi         

(1 000 kr) 

Trål 37 000 38 475 -1 475 104,0 % 391 505 

Torsketrålere 29 600 32 462 -2 862 109,7 % 334 945 

Seitrålere 6 900 5 918 982 85,8 % 56 396 

Pelagiske trålere 500 95 405 19,0 % 164 

Not 25 000 28 711 -3 711 114,8 % 149 748 

Konvensjonelle 38 937 47 662 -8 725 122,4 % 360 024 

Lukket gruppe: 29 437 38 119 -8 682 129,5 % 278 468 

U 11 m s.l. 8 330 5 661 2 669 68 % 39 503 

11 - 14,99 m st.l. 7 654 11 237 -3 583 147 % 80 503 

15 - 20,99 m st.l. 7 625 12 368 -4 743 162 % 90 137 

21 m og over 5 828 8 853 -3 025 152 % 68 325 

Åpen gruppe 5 320 4 991 329 93,8 % 33 638 

Konvensjonelle havfiskefartøy1 4 180 4 552 -372 108,9 % 47 918 

Forskning og forvaltning 163 10 153 6,1 % 78 

Agn 350 300 50 85,7 % 640 

Reakreasjon og ungdomsfiske2 2 000 2 000 0 100,0 % 2 311 

Annet   303 -303   2 195 

Totalt 103 450 117 461 -14 011 114 % 906 501 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 4. mai 2015 
1 Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn har fisket 4 454 tonn, mens 98 tonn er 

tatt som bifangst 
2 Registrert rekreasjon- og ungdomsfiske utgjør 326 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen ble tatt 

 

 

Samtlige fartøygrupper har hatt en god kvoteutnyttelse. Notfartøy har overfisket 

gruppekvoten med vel 3 700 tonn, det vil si nesten 15 %. Notfisket ble stoppet 9. juli, men 

fisket fortsatte innenfor garanterte kvoter.  Trålerne fikk økt sine maksimalkvoter med 20 % i 

to refordelinger i henholdsvis juli og november. Torsketrålerne har overfisket gruppekvoten 

med nesten 10 %. Fisket ble stoppet 14. september, men fortsatte innenfor garanterte kvoter. 

Konvensjonelle havfiskefartøy utnyttet gruppekvoten sin også i 2014. Dette fisket har sin 

hovedsesong om våren, og fisket stopper av seg selv.   

 

På bakgrunn av en mindre romslig kvotesituasjon foreslo Fiskeridirektøren å innføre 

maksimalkvoter for kystfartøy i lukket gruppe fra årets begynnelse. Men på bakgrunn av 
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erfaringene fra det konvensjonelle fisket i de foregående årene og ønske fra næringen, ble det 

fra årets begynnnelse gitt fritt fiske for alle kystfartøy. Fisketakten var høyere enn foregående 

år, og løpet av høsten hadde fartøy over 11 meter hjemmelslengde overfisket sine 

gruppekvoter. Kystflåten fikk refordelt ubenyttet tredjelandskvantum på 937 tonn 20. oktober. 

6. november bestemte fiskeriministeren at seifisket kunne fortsette så lenge Fiskeridirektoratet 

fant det fornuftig. Fiskeridirektøren innførte maksimalkvoter og bifangstordning for fartøy 

over 11 meter hjemmelslengde fra 24. november.    

 

 

9.3.2 KVOTESITUASJONEN I 2015 

 

 

Tabell 2: Seikvoter i 2015 

Land Kvote 

Norge 105 950 

Tredjeland 16 050 

Totalt 122 000 

 

 

Tabell 2 viser en TAC på 122 000 tonn hvorav 16 050 tonn er avsatt til tredjeland. Av den 

norske kvoten på 105 950 tonn er 160 tonn avsatt til forsknings- og undervisningsformål, 

2 000 tonn til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske og 350 

tonn til agnformål. Dette gir en disponibel kvote på 103 440 tonn til norske fiskere. 
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9.3.3 REGULERINGEN OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2015 

 

 

Oversikt over gruppekvoter og fangst for de ulike gruppene hittil i 2015 er angitt i tabell 3.  

 

 

Tabell 3: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62°N i 2015 

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest       

(tonn)  

Utnyttelse   

(%) 

Verdi         

(1 000 kr) 

Trål 38 273 24 694 13 579 64,5 % 235 201 

Torsketrålere 30 618 20 776 9 842 67,9 % 209 602 

Seitrålere 7 155 3 888 3 267 54,3 % 25 542 

Pelagiske trålere 500 30 470 6,0 % 57 

Not 25 860 9 651 16 209 37,3 % 58 256 

Konvensjonelle 39 307 26 159 13 148 66,6 % 241 463 

Lukket gruppe: 29 480 18 650 10 830 63,3 % 160 938 

U 11 m s.l. 8 343 2 313 6 030 28 % 17 556 

11 - 14,99 m st.l. 7 665 5 563 2 102 73 % 48 813 

15 - 20,99 m st.l. 7 635 5 453 2 182 71 % 46 231 

21 m og over 5 837 5 321 516 91 % 48 338 

Åpen gruppe 5 503 2 306 3 197 41,9 % 17 056 

Konvensjonelle havfiskefartøy1 4 324 5 203 -879 120,3 % 63 469 

Forskning og forvaltning 160 4 156 2,5 % 31 

Agn 350   350 0,0 %   

Reakreasjon og ungdomsfiske2 2 000 2 000 0 100,0 % 597 

Annet   29 -29   257 

Totalt 105 950 62 537 43 413 59 % 535 805 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 12. mai 2015 
1 Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn har fisket 5 117 tonn, mens 86 tonn er 

tatt som bifangst 
2 Registrert fangst i rekreasjons- og ungdomsfisket utgjør 85 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen tas i løpet av 

året 
 

 

Tabell 3 viser at konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med 

garn har utnyttet gruppekvoten. Fartøy i denne gruppen som har kvotefaktor 1, var fra årets 

begynnelse regulert med en maksimalkvote på 400 tonn sei. Maksimalkvoten ble økt til 500 

tonn 12. mars. Denne fartøygruppen har sitt hovedfiske før påske. Det direkte fisket skal 

stoppes når det gjenstår 500 tonn slik at en har tilstrekkelig kvantum til dekning av bifangst av 

sei i fisket etter andre arter, men som følge av den romslige kvotesituasjonen for sei nord for 

62°N totalt sett har man ikke hatt tradisjon for å stoppe dette fisket. Vi forventer ikke 

nevneverdige seifangster fra denne gruppen resten av året. 

 

Kystfartøy som fisker med konvensjonelle redskap har hatt fritt fiske de foregående årene.  

Fiskeridirektøren foreslo til reguleringsmøtet høsten 2014 å regulere denne fartøygruppen 

med fritt fiske. På bakgrunn av den svært høye fisketakten samme høst endret 

Fiskeridirektøren reguleringsforslaget til maksimalkvoter og garanterte kvoter i bunn i 

oversendelsen til Nærings-og fiskeridepartementet. Fiskerinæringen ønsket likevel fritt fiske 

fra årets begynnelse. På bakgrunn av den høye fisketakten ble det i tett samarbeid med 
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fiskerinæringen stopp i det frie fisket fra 11. mai. Det ble innført romslige maksimalkvoter. 

Fartøy som er ferdig med maksimalkvotene kan ha inntil 20 % bifangst i den enkelte fangst 

og ved landing.  Fiskerdirektoratet vil følge utviklingen tett framover og justere reguleringen 

om nødvendig.  

 

 

Fartøy med pelagisk trål eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 150 tonn sei som 

bifangst, herunder også i fisket etter vassild. Så langt i år er det registrert 30 tonn sei som 

bifangst av de pelagiske trålerne.   

 

Torsketrålerne og seitrålerne er regulert med maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn 

dersom fisket skulle bli stoppet.  

 

Tabell 4: Kvotefaktorer og maksimalkvoter for torsketrålere i 2015 

Trålgruppe Kvotefaktor 
Maksimalkvoter 

01.01.2015 

Herav 

garanterte 

Småtrålere 0,58 190 172 

Ferskfisk-/rundfrystrålere 1,00 327 297 

Fabrikktrålere 1,32 432 392 

 

 

Tabell 5: Kvotefaktorer og maksimalkvoter for seitrålere i 2015 

Trålgruppe Kvotefaktor 
Maksimalkvoter 

01.01.2015 

Herav 

garanterte 

Fartøy med kvotefaktor 0,35 240 200 

Fartøy med kvotefaktor 0,75 514 428 

Fartøy med kvotefaktor 0,85 582 485 

Fartøy med kvotefaktor 1,00 685 571 

 

 

Maksimalkvotene til torsketrålerne er per 1. januar overregulert med 10 %, mens seitrålernes 

maksimalkvoter er overregulert med 20 %. 

 

Fartøy som fisker med not er også regulert med maksimalkvoter og garanterte kvoter. 

Maksimalkvotene er fastsatt med en overregulering på 75 %. 

 

Tabell 3 viser at den totale kvoteutnyttelsen er om lag 59 %, som er litt høyere enn i fjor på 

samme tid, da var kvoteutnyttelsen 55 %. Fisketakten er noe høyere i år. Totalkvoten i år er 

økt med  med 2 500 tonn sammenliknet med 2014.  

   

Notfisket foregår i hovedsak på kysten av Møre på vårparten og fortsetter på Finnmarkskysten 

i sommermånedene. Tidspunktet for refordeling vil kunne ha betydning for den geografiske 

fordelingen av fisket. Per 12.  mai er det fisket nesten 9 700 tonn i denne gruppen. Til 

sammenlikning var det på tilsvarende tidspunkt i 2014 (2013) fisket 8 000 (6 200) tonn sei 

innenfor denne fartøygruppen. Tilgjengeligheten har vært særdeles god siden 2010, og 

kvotene har blitt overfisket.  

 

Så langt i år er takten i notfisket på nivå med de foregående årene, og da har gruppekvoten 

som nevnt blitt overfisket. Dersom fisketakten opprettholdes framover, vil Fiskeridirektøren 

avvente med en eventuell refordeling. På reguleringsmøtet 7. juni 2011 ble spørsmålet om 
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refordeling av sei diskutert etter at Havforskningsinstituttet hadde kommet med en anmoding 

om ikke å la notgruppen fiske over sin gruppekvote. Fiskeridirektøren understreker at man 

heller ikke i år vil legge opp til en slik overføring fra konvensjonelle fartøy, og en eventuell 

refordeling vil bli vurdert innad i notgruppen.  

 

Høsten 2012 sendte Fiskeri- og kystdepartementet ut en høring vedrørende minstemål for sei 

nord og sør for 62°N. Høringen førte til en gjeninnføring av den opprinnelige 

dispensasjonsregelen i utøvelsesforskriften, slik at dispensasjonen fra 40 cm minstemål i 

området mellom 62°N og 66°33’N opphører når de første 3 000 tonn sei er oppfisket, 

uavhengig av faktisk størrelsessammensetning i fangstene. Det er per ultimo april beregnet 

fisket et kvantum som overstiger 3 000 tonn sei i området mellom 62°N og 66°33’N, og 

minstemålet på 35 cm ble opphevet med virkning fra og med 2. mai.  

 

 


