
 
 

  og Fiskarlagets Servicekontor  as  Postb. 1233 Sluppen 7462 Trondheim 
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50 Telefaks: 73 54 58 90  

Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094 
 
 

Fiskeridirektoratet 

 

 

 

  

 

 

 

 
Vår dato Vår referanse  Vår saksbehandler Deres referanse 

26.02.2015 2011/00328-40 Elling Lorentsen/93096583  

 

 

 

 

FISKET ETTER SEI SØR FOR 62 FOR FARTØY MED AVGRENSET 

NORDSJØTRÅLTILLATELSE OG NORDSJØTRÅLTILLATELSE 

 

Norges Fiskarlag drøftet i landsstyremøtet 27. oktober 2014 en intern arbeidsgrupperapport 

vedrørende fleksibelt redskapsvalg, og næringen mente det i enkelte fiskeri og for enkelte 

fartøygrupper burde tillates bruk av valgfritt redskap ved fiske på arter fartøyet har tillatelse til å fiske.  

 

I dette arbeidet ble også fisket etter sei sør for 62° N drøftet, og det ble uttalt følgende med hensyn til 

fartøyers mulighet til å fiske sei gjennom året og avregning av kvantum, når fartøyet innehar enten 

avgrenset nordsjøtråltillatelse eller nordsjøtråltillalelse, og i tillegg har adgang til å fiske sei med 

konvensjonelle redskaper (snurrevad).  

 

Følgende uttalelse vedrørende dette ble gjort:  

 

«I fisket etter sei sør for 62° N er det mer et spørsmål av reguleringstekniske sak, framfor valg av 

redskap, ettersom det har vært et ønske å kunne fiske med begge redskaper, uten at det blir 

foretatt inndragning av fangst av sei når det foretas skifte av redskap i løpet av året.»  

 

Norges Fiskarlag oversendte landsstyrevedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet ved ekspedisjon 

28. oktober 2014, med kopi til Fiskeridirektoratet.  

 

Myndighetene har uttalt at de ønsker å legge til rette for fleksibelt redskapsvalg, og dette var også 

bakgrunnen for det arbeidet som organisasjonen har gjennomført.  

 

Med hensyn til fisket etter sei sør for 62° N, var det forventet at de endringer som måtte til i 

regelverket ble gjennomført inneværende år. Dette har ikke skjedd, selv om Fiskeridirektoratet har 

vært informert på et tidlig tidspunkt i 2014 om at dette ville være ønskelig å få til.  

 

Norges Fiskarlag vil med bakgrunn i ovennevnte be Fiskeridirektoratet snarest justere regelverket slik 

at fartøy som har adgang til å fiske sei sør for 62° N gis mulighet til å beholde fangst innenfor de 

kvoter fartøyet er tildelt, relatert til redskap, uten at det blir foretatt inndragning av fangstverdi når det 

foretas skifte av redskap i løpet av året. Fiskarlaget mener derfor at det må etableres en modell hvor 

fartøyene kan fiske sei både med trål og snurrevad relatert til de seikvoter som er satt for fiske med 

disse redskapene, men der fartøyet kan samlet sett i løpet av året ikke kan fiske mer enn den høyeste 

maksimalkvoten. En slik ordning har tidligere vært benyttet i fiske etter sei nord for 62N mellom 

konvensjonelle redskaper og not.   

 

http://www.fiskarlaget.no/
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