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9.12 SEI I NORDSJØEN OG SKAGERAK I 2015            

 

 

9.12.1 FISKET I 2014 

 

 

Oversikt over kvoter og fangst fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei sør for 

62°N i 2014 er gjengitt i tabell 1. Tabellen viser at det stod igjen 1 268 tonn av totalkvoten 

ved årets slutt. Dette tilsvarer en kvoteutnyttelse på nær 97 %. 

 

 

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

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 
Fangst 

(tonn) 
Rest  

(tonn)  
Utnyttelse   

(%) 
Verdi 

(1000 kr) 

Trål totalt 26 229 32 899 -6 670 125,4 % 317 233 

Torsketrål 15 497 22 920 -7 423 147,9 % 229 667 

Seitrål 4 034 4 706 -672 116,7 % 49 194 

Avgrenset nordsjøtrål 1 541 2 317 -776 150,4 % 22 570 

Pelagisk-/nordsjøtrål 4 157 1 956 2 201 47,0 % 15 801 

Bifangst pelagisk-/nordsjøtrål1 1 000 1 000 0 100,0 %   

Not 5 500 2 461 3 039 44,8 % 9 932 

Konvensjonelle totalt 8 000 3 090 4 910 38,6 % 29 097 

Konvensjonelle havfiskefartøy   454     5 038 

Andre konvensjonelle fartøy   2 636     24 059 

Forskning og undervisning 10 2 8 22,6 % 12 

Annet (inkl. agn og fritidsfiske)   19     120 

Totalt 39 739 38 471 1 268 96,8 % 356 394 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 13. mai 2015 
1 Det foreligger foreløpig ikke bifangstestimat for 2014, men det legges til grunn at hele bifangstavsetningen ble tatt.     

 

 

Blant annet som en konsekvens av at Norge og EU først den 12 mars 2014 ble enige om en 

bilateral avtale for 2014 var fangsttakten lav i årets tre første måneder. Fiskeridirektoratet 

økte som følge av dette maksimalkvotene for flere av fartøygruppene tidlig på året og 

maksimalkvotene ble til slutt opphevet den 24. juli.  

 

 

9.12.2 KVOTER OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2015 

 

 

Norge og EU ble under kvoteforhandlingene for 2015 enige om en TAC på sei i Nordsjøen 

og Skagerrak på 66 006 tonn, hvorav Norge har en andel på 33 744 tonn sei etter kvotebytte 

og avsetning til tredjeland. Av dette er det avsatt 11 tonn til forsknings- og 

undervisningsformål. Disponibel kvote av sei i Nordsjøen og Skagerrak for norske fiskere er, 

etter avsetning til forskning og undervisning, 33 733 tonn.  
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I tillegg til dette ble det klart at norske fartøy kan fiske inntil 500 tonn sei i EU-sonen i ICES 

statistikkområde VIa nord for 56°30’ N. Dette er ikke fordelt mellom fartøygruppene. Den 

20. mars var den norske kvoten på 500 tonn sei i ICES-statistikkområde VIa beregnet 

oppfisket. Fisket ble stoppet samme dag.  

 

 

Tabell 2: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei sør for 62°N i 2015 

Fartøygrupper 
Kvote 

(tonn) 
Fangst 

(tonn) 
Rest  

(tonn)  
Utnyttelse   

(%) 
Verdi 

(1000 kr) 

Trål totalt 20 233 16 013 4 220 79,1 % 177 266 

Torsketrål1 11 120 11 449 -329 103,0 % 128 461 

Seitrål1 2 894 3 028 -134 104,6 % 35 193 

Avgrenset nordsjøtrål 1 430 1 305 125 91,3 % 12 828 

Pelagisk-/nordsjøtrål 4 689 130 4 559 2,8 % 784 

Bifangst pelagisk-/nordsjøtrål2 100 100 0 100,0 %   

Not 5 500 2 841 2 659 51,7 % 11 930 

Konvensjonelle totalt 8 000 2 608 5 392 32,6 % 28 821 

Konvensjonelle havfiskefartøy   1 656     20 206 

Andre konvensjonelle fartøy   952     8 615 

Forskning og undervisning 11 3 8 24,9 % 13 

Annet (inkl. agn og fritidsfiske)   14     104 

Totalt 33 744 21 480 12 264 63,7 % 218 136 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 15. mai 2015 
1 Enkelte torsketrålere har strukturkvoter fra seitrålgruppen og følgelig skal noe av kvantumet fra torsketrålerne belastes 

seitrålernes gruppekvote. Dette er hensyntatt i tabellen ovenfor, men blir ikke utført i Fiskeridirektorats ukestatistikk.  
2 Det foreligger foreløpig ikke bifangstestimat for 2015, men det legges til grunn at hele bifangstavsetningen tas.    

 

 

Notfisket avvikles som et fritt fiske innenfor gruppekvoten på 5 500 tonn, og per 15. mai er 

om lag 52 % av gruppekvoten oppfisket.  

 

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap ble fra årets start regulert med en 

maksimalkvote på 600 tonn. Den 20. februar ble det funnet grunnlag for å øke 

maksimalkvoten til 800 tonn. Gruppen har per 15. mai fisket 2 608 tonn av gruppekvoten på 

8 000 tonn.  

 

Fartøy med torsketråltillatelse er regulert med maksimalkvoter. For fartøy med 

torsketråltillatelse som er registrert som fabrikktrålere ble maksimalkvoten satt til 700 tonn 

ved årets start. For øvrige torsketrålere, samt seitrålere ble maksimalkvoten satt til 500 tonn.   

 

Den 25. februar var torsketrålernes gruppekvote beregnet oppfisket og fisket ble stoppet 

samme dag. Torsketrålere med sturkturkvoter fra seitrålgruppen kunne fortsette fisket 

innenfor strukturkvotene. Den 31. mars var det også beregnet at seitrålerne hadde fisket opp 

sin gruppekvote og Fiskeridirektoratet stoppet følgelig dette fisket.  

 

Fartøy med nordsjøtråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse har 

siden 2011 blitt regulert innenfor en samlet gruppekvote.   
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Gruppekvoten fordeles med 77 % til fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse 

og 23 % til fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse. Fartøy med avgrenset 

nordsjøtråltillatelse, som har fisket mer enn 325 tonn i ett av årene 2006, 2007 eller 2008, har 

en kvotefaktor på 1. Andre fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse har en kvotefaktor på 

0,5.  

 

I begynnelsen av 2015 kunne fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og fartøy 

med avgrenset nordsjøtråltillatelse med kvotefaktor 1 maksimalt fiske og lande inntil 400 

tonn. Andre fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske og lande inntil 200 

tonn. Som følge av at kolmule- og øyepålfisket i NØS ikke har startet opp og at det er spesielt 

i disse fiskeriene hvor bifangst av sei forekommer, så har det kun blitt landet 130 tonn sei fra 

denne gruppen hittil i år.  

 

Den 13. april økte Fiskeridirektoratet maksimalkvoten for fartøy med avgrenset 

nordsjøtråltillatelse med kvotefaktor 1 til 600 tonn. For andre fartøy med avgrenset 

nordsjøtråltillatelse økte maksimalkvoten i det samme fisket til 300 tonn.  

 


