
4.3 SEI                                                                                           

 

 

4.3.1 FISKET I 2016 

 

Tabell 1 gir en oversikt over gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi fordelt på de ulike 

fartøygruppene i fisket etter sei nord for 62°N i 2016. Tabellen viser at det gjensto nesten 1 

100 tonn av totalkvoten ved årets slutt, det vil si 1%. Deler av gjenstående kvantum overføres 

til 2017, jf. kapittel 4.3.3 for mer detaljer om overføringer av kvoter fra 2016 til 2017. 

 

 

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62°N i 2016 

Fartøygrupper Kvote (tonn) 
Fangst 

(tonn) 

Rest       

(tonn) 
Utnyttelse 

Verdi 

(1 000 kr) 

Trål 44 900 44 335 565 99 % 486 165 

Torsketrålere 35 920 35 147 773 98 % 408 946 

Seitrålere 8 480 8 994 -514 106 % 75 895 

Pelagiske trålere 500 194 306 39 % 1 324 

Not1 30 337 31 790 -1 453 105 % 168 648 

Konvensjonelle1 46 113 44 467 1 646 96 % 421 802 

Lukket gruppe: 34 585 34 128 457 99 % 318 935 

U 11 m hj.l. 9 788 7 845 1 943 80 % 62 848 

11 - 14,99 m hj.l. 8 992 8 466 526 94 % 76 193 

15 - 20,99 m hj.l. 8 957 9 473 -516 106 % 86 169 

21 m og over 6 848 8 344 -1 496 122 % 93 725 

Åpen gruppe 6 456 6 427 29 100 % 52 898 

Konvensjonelle havfiskefartøy2 5 072 3 912 1 160 77 % 49 969 

Forskning og undervisning 250 104 146 42 % 1 049 

Agn 350 170 180 49 % 589 

Reakreasjon og ungdomsfiske3 2 000 2 000 0 100 % 4 182 

Annet4           

Totalt 123 950 122 866 1 084 99 % 1 082 435 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 13. mai 2017 
1 I følge Råfisklaget er det fisket 3 277 tonn med konvensjonelle redskap som skal belastes notkvoten.  
2 Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn har fisket 3 778 tonn, mens 134 tonn er 

tatt som bifangst 

3 Registrert rekreasjon- og ungdomsfiske utgjør 524 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen ble tatt 
4 Fangst som ikke kan føres på gyldige fiskeritillatelser 

 

 

 

Samtlige fartøygrupper har hatt en god kvoteutnyttelse. Notfartøy har overfisket 

gruppekvoten med nesten 1 500 tonn, det vil si ca. 5 %. Notfisket ble stoppet 19. oktober, 

men fisket fortsatte innenfor garanterte kvoter. Til sammen står det kun igjen 1 % av trålernes 

gruppekvoter. Torsketrålerne fikk en kvoteøkning på 10 % den 24. oktober, mens begge 

trålgruppene fikk en kvoteøkning på 20 % den 8. november. Det gjensto nesten 1 200 tonn av 

gruppekvoten til konvensjonelle havfiskefartøy, det vil si 33 %. Dette fisket har sin 

hovedsesong om våren.  
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Kystfartøy som fisker med konvensjonelle redskap har hatt fritt fiske tidligere år, men på 

grunn av mindre romslig kvotesituasjon og god utnyttelse, har det vært nødvendig å innføre 

maksimalkvoter de siste tre årene. I 2016 ble lukket kystgruppe regulert med maksimalkvoter 

og garanterte kvoter i bunn fra årets begynnelse. Tabell 1 viser at særlig fartøy med 

hjemmelslengde over 11 meter utnyttet kvotene sine. Fra 15. mars ble overreguleringen 

redusert med 15-25 % avhengig av fartøyets største lengde. Fisketakten forble høy og fisket 

på maksimalkvotene ble stoppet 30. april. Fisket fortsatte innenfor garanterte kvoter og 

bifangstordning. Fartøy under 11 meter hjemmelslengde fikk fritt fiske 8. november. Tabell 2 

viser overregulering i de enkelte lengdegruppene. All overregulering ble gitt som 

maksimalkvotetillegg. Gruppekvoten til fartøy i åpen kystgruppe ble beregnet oppfisket og 

fisket ble stoppet 7. november.  

   

 

Tabell 2: Overregulering i lukket kystgruppes fiske etter sei nord for 62°N i 2016 

Hjemmelslengde Største lengde 1. jan – 14. mar 15. mar -30. apr 31. apr – 7. nov 8. nov – 31. des 

Under 11 m Under 11 m 3 000 % 3 000 % 3 000 % Fritt fiske 

 
Over 11 m 1 500 % 1 500 % 1 500 % Fritt fiske 

11 - 14,9 m Under 11 m 1 000 % 800 % - - 

 
Over 11 m 500 % 400 % - - 

15 - 20,9 m Under 11 m 700 % 500 % - - 

 
Over 11 m 350 % 250 % - - 

21 - 27,9 m Under 11 m 700 % 500 % - - 

 
Over 11 m 350 % 250 % - - 

 

 

Fartøy som har hjemmelslengde under 11 meter og en største lengde over 11 meter, har 

halvparten så stor overregulering som fartøy som har både en største lengde og 

hjemmelslengde under 11 meter. Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter og største lengde 

under 11 meter, har dobbelt så stor overregulering som fartøy som både har hjemmelslengde 

og største lengde over 11 meter.  

 

Tabell 3 viser lukket kystgruppes fangst av sei i 2016 fordelt på fartøyenes hjemmelslengde 

og største lengde. Vi ser fra tabell 7 at fartøy med største lengde over 11 meter utgjør ca. 

20 % av fartøymengden med hjemmelslengde under 11 meter, og disse fartøyene står for ca. 

33 % av totalt kvantum totalt i fartøygruppen under 11 meter hjemmelslengde i 2016. Fartøy 

med største lengde over 21 meter utgjør ca. 9 % av fartøymengden totalt og står for ca. 50 % 

av landet kvantum totalt i lukket kystgruppe i 2016. 
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Tabell 3: Lukket kystgruppes fiske etter sei nord for 62°N i 2016 fordelt på fartøyenes    

   hjemmelslengde og største lengde (tonn) 

Lengdegrupper 

Fartøy under 

11 meter 

største 

lengde  

Fartøy 11 -

14,9 meter 

største 

lengde  

Fartøy 15 - 

20,9 meter 

største 

lengde  

Fartøy over 

21 meter 

største 

lengde  

Totalt 

Fartøy under 11 meter hj.lengde 5 265 1 837 688 56 7 845 

Fartøy 11 -14,9 meter hj.lengde 74 6 283 1 115 1 360 8 832 

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde 2 639 2 544 6 935 10 120 

Fartøy 21 – 27,9 meter hj.lengde   84 307 10 217 10 608 

Totalt 5 341 8 843 4 654 18 567 37 405 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 15. mai 2017 

(inklusive 3 277 tonn fisket med konvensjonelle redskap som er belastet notkvoten) 

 

 

Figur 1: Fangst av sei nord for 62°N prosentvis fordelt på redskap

 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 15. mai 2017 

 

 

Figur 1 viser den prosentvise fordelingen av total fangst av sei på redskap i årene 2006, 2011 

og 2016. Vi ser at andelen sei fanget med snurrevad har økt fra 5 % i 2006 til 15 % i 2016 

mens andelen notfanget sei er redusert fra 38 % til 24 %.  
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4.3.2 KVOTESITUASJONEN I 2017 

 

Tabell 4: Seikvoter i 2017 (tonn) 

Land Kvote 

Norge 134 450 

Andre land 15 550 

Totalt 150 000 

 

 

Tabell 4 viser en TAC på 150 000 tonn hvorav 15 550 tonn er avsatt til andre land. Av den 

norske kvoten på 134 450 tonn er 132 tonn avsatt til forsknings- og undervisningsformål, 

2 000 tonn til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske, 250 

tonn til agnformål og 832 tonn til rekrutteringsordningen. Dette gir en disponibel kvote på 

131 236 tonn til norske fiskere. 

 

 

4.3.3 KVOTEFLEKSIBILITET  

 

 

Det vises til diskusjon på reguleringsmøtet 4. juni 2015 og til sak 5/2015 hvor det ble gitt 

tilslutning til forslag om å innføre kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå fra 2016 

etter samme modell som for torsk og hyse. Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte en slik 

kvotefleksibilitet i reguleringsforskriften for torsk, hyse og sei. Dette innebærer at vi kan 

overføre inntil 12 395 tonn sei fra 2016 (det vil si 10 % av totalkvoten).  

 

770 tonn ble overført til 2017-kvoten. 1 065 tonn (netto) ble trukket fra de enkelte 

reguleringsgruppene, mens 1 835 tonn ble fordelt på gruppene etter etablerte fordelingsnøkler. 

For mer detaljer rundt overføringene fra 2016 på total- og gruppekvotenivå se vedlagt notat 

datert 10. februar og Fiskeridirektoratets pressemelding 16. februar i år: 

 

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2017/0217/Kvotefleksibilitetsordningen-i-fisket-

etter-torsk-hyse-og-sei-i-2016 

 

I reguleringen av fisket etter sei er 2017-kvotene justert som følger: 

 

 

  

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2017/0217/Kvotefleksibilitetsordningen-i-fisket-etter-torsk-hyse-og-sei-i-2016
http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2017/0217/Kvotefleksibilitetsordningen-i-fisket-etter-torsk-hyse-og-sei-i-2016
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Tabell 5: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2017 (tonn) 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvote  

Overføringer 

på gruppenivå 

Overføringer 

på 

totalkvotenivå 

Justert 

gruppekvote1 

Trål 48 557 359 679 49 595 

Torsketrålere 38 846 566 543 39 955 

Seitrålere 9 211 -207 136 9 140 

Pelagiske trålere 500     500 

Not 32 809 -1 453 459 31 815 

Konvensjonelle 50 702 29 697 51 428 

Lukket gruppe: 38 234 -507 523 38 250 

U 11 m hj.l. 10 943 979 148 12 070 

11 - 14,99 m hj.l. 10 198 526 136 10 860 

15 - 20,99 m hj.l. 9 687 -516 135 9 306 

21 m og over 7 406 -1 496 104 6 014 

Åpen gruppe 6 982 29 97 7 108 

Konvensjonelle havfiskefartøy 5 486 507 77 6 070 

Forskning og undervisning 132     132 

Agn 250     250 

Rekreasjon og ungdomsfiske 2 000     2 000 

Totalt 134 450 -1 065 1 835 135 220 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet basert på Landings- og sluttseddelregisteret  og Konsesjons- og deltakerregisteret i 

Fiskeridirektoratet per 9. februar 2017 

Når fangststatistikken for 2016 ansees for kvalitetssikret og komplett, så vil de justerte 

kvotene oppdateres. Dette skjer høsten 2017, men det forventes ikke store endringer. Det 

vises videre til sak 4.2.3.1 vedrørende justering av bestemmelsen om kvotefleksibilitet.  
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4.3.4 REGULERINGEN OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2017 

 

 

Oversikt over kvoter, kvoter justert for kvotefleksibilitet, fangst og førstehåndsverdi for de 

ulike gruppene hittil i 2017 er angitt i tabell 6.  

 

 

Tabell 6: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei nord for 62°N i 2017 

Fartøygrupper 

Forskrifts-

kvote 

(tonn) 

Justert 

kvote 

(tonn)1 

Fangst 

(tonn) 

Rest       

(tonn)  
Utnyttelse 

Verdi  

(1 000 kr) 

Trål 48 557 49 595 20 751 28 844 42 % 169 463 

Torsketrålere 38 846 39 955 16 771 23 184 42 % 134 165 

Seitrålere 9 211 9 140 3 830 5 310 42 % 34 348 

Pelagiske trålere 500 500 150 350 30 % 950 

Not 32 809 31 815 9 161 22 654 29 % 39 440 

Konvensjonelle 48 706 51 428 24 956 26 472 49 % 200 319 

Lukket gruppe: 38 234 38 250 19 018 19 232 50 % 145 736 

U 11 m hj.l. 10 943 12 070 3 002 9 068 25 % 23 345 

11 - 14,99 m hj.l. 10 198 10 860 4 759 6 101 44 % 37 990 

15 - 20,99 m hj.l. 9 687 9 306 5 373 3 933 58 % 41 313 

21 m og over 7 406 6 014 5 884 130 98 % 43 088 

Åpen gruppe 4 986 7 108 2 314 4 794 33 % 17 674 

Konvensjonelle havfiskefartøy2 5 486 6 070 3 624 2 446 60 % 36 909 

Forskning og undervisning 132 132 5 127 4 % 44 

Agn 250 250 70 180 28 % 225 

Rekreasjon og ungdomsfiske3 2 000 2 000 2 000 0 100 % 1 093 

Annet4     65     484 

Totalt 132 454 135 220 57 008 78 212 42 % 410 584 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 30. mai 2017 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet 
2 Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn har fisket 3 622 tonn, mens 2 tonn er tatt 

som bifangst 
3 Registrert fangst i rekreasjons- og ungdomsfisket utgjør 150 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen tas i løpet av 

året 
4 Fangst som ikke kan føres på gyldige fiskeritillatelser 

 

 

Tabell 6 viser at den totale kvoteutnyttelsen er om lag 42 %, som er lavere enn i fjor på 

samme tid, da kvoteutnyttelsen var 51 %. Fisketakten ser ut til å være noe lavere i år 

sammenliknet med 2016.  

 

Videre ser vi at konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med 

garn har utnyttet ca. 60 % av gruppekvoten. Fartøy i denne gruppen var fra årets begynnelse 

regulert med en maksimalkvote på 420 tonn sei per kvotefaktor. 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 det har blitt 

landet lite sei som bifangst av denne gruppen de siste årene.  
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I inneværende år ble lukket kystgruppe regulert med maksimalkvoter med garanterte kvoter i 

bunn fra årets begynnelse. Norges Fiskarlag foreslo i reguleringsmøtet høsten 2016 en ny 

modell for overregulering for fartøy med hjemmelslengde over 11 meter, som ble innført fra 

årets begynnelse. I denne modellen får fartøy med største lengde over sin 

hjemmelslengdegruppe halv overregulering i forhold til fartøy med største lengde under eller 

lik sin hjemmelslengdegruppe. I tillegg innførte Nærings- og Fiskeridepartementet en ny 

modell for overregulering for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter, der fartøy blir 

tildelt gradvis lavere overregulering avhengig av største lengde.  Den nye modellen for 

overregulering går fram av tabell 7.  

 

 

Tabell 7: Modell for overregulering i lukket kystgruppes fiske etter sei 2017 

Hjemmels- 

lengde 

Største 

lengde 
Overregulering  

Overregulering  

1. jan -16. mars 

Overregulering  

17. mars – dags 

dato 

Under 11 m 

Under 11 m Hel overregulering 3 000 % Fritt fiske 

11 - 14,9 m Trekvart overregulering 2 250 % Fritt fiske 

15 - 20,9 m Halv overregulering 1 500 %  Fritt fiske 

Over 21 m Kvart overregulering 750 % Fritt fiske 

11 - 14,9 m 
Under 15 m Hel overregulering 400 %  400 %  

Over 15 m Halv overregulering 200 % 200 % 

15 - 20,9 m 
Under 21 m Hel overregulering 400 % 400 % 

Over 21 m Halv overregulering 200 % 200 % 

21 - 27,9 m 
 

Hel overregulering 175 % 175 % 

 

 

Fisketakten i lukket kystgruppe har vært lavere i 2017 sammenliknet med 2016. Fisket er 

regulert strammere, men samtidig er det mindre interesse og lavere priser for sei. Seien har 

også vært mindre tilgjengelig. Tabell 5 viser at fartøy over 21 meter hjemmelslengde har 

utnyttet gruppekvoten. For å tilrettelegge for at gruppekvoten tas, fikk fartøy med 

hjemmelslengde under 11 meter fritt fiske fra 17. mars.   

 

Tabell 8 viser antall deltakeradganger (aktive og passive) for fartøy i lukket kystgruppe med 

lasteromskapasitet under 500 m3 pr. 15. mai 2017 fordelt etter hjemmelslengde og største 

lengde. 

 

 

  



 

 8 

Tabell 8: Antall deltakeradganger (aktive og passive) for konvensjonelle fartøy i lukket 

kystgruppe fordelt på hjemmelslengde og største lengde pr. 15. mai 2017 

Antall deltakeradganger Største lengde 

Hjemmelslengde 0 - 10,9 m 11 - 14,9 m 15 - 20,9 m Over 21 m Totalt 

0 - 10,9 m 921 213 14 5 1 153 

11 - 14,9 m 33 287 29 21 370 

15 - 20,9 m 1 19 57 57 134 

21 - 27,9 m   3 7 65 75 

Totalt 995 522 107 148 1 732 

Kilde: Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet pr. 15. mai 2017 

 

 

Tabell 9 viser lukket kystgruppes fangst av sei hittil i 2017 fordelt på fartøyenes 

hjemmelslengde og største lengde. 

 

Vi ser fra tabell 8 at fartøy med største lengde over 11 meter utgjør ca. 20 % av 

fartøymengden med hjemmelslengde under 11 meter, mens disse fartøyene står for ca. 41 % 

av landet kvantum totalt i fartøygruppen under 11 meter hjemmelslengde pr. 30. mai. Fartøy 

med største lengde over 21 meter utgjør ca. 9 % av fartøymengden totalt og står for ca. 53 % 

av landet kvantum totalt i lukket kystgruppe hittil i 2017. 

 

 

Tabell 9: Lukket kystgruppes fiske etter sei nord for 62°N i 2017 pr. 30. mai 2017, fordelt på 

fartøyenes hjemmelslengde og største lengde  (tonn) 

Lengdegrupper 

Fartøy 

under 11 

meter 

største 

lengde 

Fartøy 11 -

14,9 meter 

største 

lengde 

Fartøy 15 - 

20,9 meter 

største 

lengde 

Fartøy 

over 21 

meter 

største 

lengde 

Totalt 

Fartøy under 11 meter hj.lengde 1 801 864 324 14 3 002 

Fartøy 11 -14,9 meter hj.lengde 128 3 653 437 542 4 761 

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde 

 

211 1 331 3 831 5 373 

Fartøy 21 – 27,9 meter hj.lengde   10 171 5 704 5 884 

Totalt 1 930 4 738 2 262 10 090 19 021 

 

 

Fartøy med pelagisk trål eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 100 tonn sei per fartøy 

som bifangst, herunder også i fisket etter vassild. Så langt i år er det registrert 150 tonn sei 

som bifangst av de pelagiske trålerne.   

 

Torsketrålerne og seitrålerne har tidligere år vært regulert med maksimalkvoter med 

garanterte kvoter i bunn dersom fisket skulle bli stoppet. Overreguleringen har vært relativt 

lav fra årets begynnelse, og har blitt justert opp gjennom året ved behov. Ettersom det ble 

innført kvotefleksibilitet på gruppenivå i fisket etter sei fra 2016, er det mindre behov for 

maksimalkvoter med overregulering. Trålerne er i inneværende år regulert med garanterte 

fartøykvoter fra årets begynnelse som vist i tabell 10 og 11. Begge trålgruppene har 10 % 

overregulering fra årets begynnelse.    
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Tabell 10: Kvotefaktorer og fartøykvoter for torsketrålere i 2017 

Trålgruppe Kvotefaktor Fartøykvoter 

Småtrålere 0,58 225 

Ferskfisk-/rundfrystrålere 1,00 388 

Fabrikktrålere 1,32 512 

 

 

Tabell 11: Kvotefaktorer og fartøykvoter for seitrålere i 2017 

Kvotefaktor Fartøykvoter 

0,35 256 

0,75 548 

0,85 621 

1,00 730 

 

 

Tabell 6 viser at torsketrålerne har fisket nesten 21 000 tonn, noe som utgjør ca. 42 % av 

gruppekvoten pr. 30 mai, mens seitrålerne har fisket ca. 3 800 tonn, det vil si 42 % av 

gruppekvoten. Til sammenlikning hadde torsketrålerne fisket ca. 23 000 tonn (76 %) og 

seitrålerne nesten 3 900 tonn (54 %) på samme tid i fjor.  

 

Notfisket foregår i hovedsak på kysten av Møre på vårparten og fortsetter på Finnmarks-

kysten i sommermånedene. Tidspunktet for en eventuell refordeling vil kunne ha betydning 

for den geografiske fordelingen av fisket. Per 30. mai er det fisket vel 9 000 tonn i denne 

gruppen. Til sammenlikning var det på samme tidspunkt i 2016 (2015) fisket ca. 16 000 

(14 000) 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 lavere enn de foregående årene. Fisketakten har vært høy de 

siste årene, og det har ikke vært aktuelt å refordele.  

 

Det var per medio mai 2017 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 11. mai.  

 

 

 

 

 


