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5.10 SEI I NORDSJØEN OG SKAGERAK I 2019            

 

 

5.10.1 FISKET I 2018 

 

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

og Skagerrak i 2018 er gjengitt i tabell 1. Tabellen viser at  68 % av den justerte 

gruppekvoten ble utnyttet i 2018. Norge og EU har avtalt en kvotefleksibilitetsordning som 

innebærer at  inntil 10 % av ufisket kvantum kan overføres til påfølgende reguleringsår. Som 

følge av denne ordningen ble det overført 5 438 tonn sei som kan fiskes i 2019.  

 

 

Tabell 1: Gruppekvoter og fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei sør for 62°N i 2018 

Fartøygrupper Forskrifts-

kvote 

(tonn) 

Justert 

kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 
Rest  

(tonn)  
Utnyttelse   Verdi 

(1000 kr) 

Trål totalt 40 874 44 365 31 726 12 639 72 % 256 914 

Torsketrål1 26 187 28 809 22 062 6 747 77 % 185 161 

Seitrål 6 816 7 498 4 066 3 432 54 % 33 516 

Avgrenset nordsjøtrål 1 811 1 877 2 604 -727 139 % 21 476 

Pelagisk-/nordsjøtrål 6 060 6 081 2 993 3 088 49 % 16 762 

Bifangst pelagisk-/nordsjøtrål2 100 100 100 0 100 % 560 

Not 5 500 5 500 2 050 3 450 37 % 8 327 

Konvensjonelle totalt 8 000 8 000 5336 2 664 67 % 54 198 

Konvensjonelle havfiskefartøy   1 428   15 705 

Andre konvensjonelle fartøy   3 908   38 949 

Forskning og undervisning 10 10 1 9 10 % 5 

Annet (inkl. agn og 

fritidsfiske) 
  53 -53  242 

Totalt 54 384 57 875 39 165 18 710 68 % 319 687 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret ogkonsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 3. mai 2019. 
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 ikke bifangstestimat for 2017, men det legges til grunn at hele bifangstavsetningen ble tatt.     

 

 

5.10.2 KVOTER OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2019 

 

Norge og EU ble i kvoteforhandlingene for 2019 enige om en TAC på 122 342 tonn i ICES 

statistikkområde 4 og 3.a; av dette var Norges andel 63 818 tonn. Den 22. februar nedjusterte 

imidlertid ICES anbefalt uttak. EU og Norge ble den 11. april  enige om å sette TAC for 2019 

til 93 614, hvorav 49 879 tonn tilfalt Norge.  

 

Etter kvotebytter og avsetning til forskning på 10 tonn er norsk kvote til fordeling 47 989 

tonn. I tillegg overførte vi 5 438 tonn ufisket kvantum fra 2018, slik at totalt kvantum 

tilgjengelig for flåten i 2019 er 53 427 tonn. I tillegg kan vi forskuttere neste års kvote med 

inntil 10 % av kvantum avtalt med EU. 
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I tillegg til dette ble det klart at norske fartøy kan fiske inntil 940 tonn sei i EU-sonen i ICES 

statistikkområde 6.a. nord for 56°30’ N. Kvoten er ikke fordelt mellom fartøygruppene. 

Fisket på  kvoten startet 16. april; per 6. mai har norske fartøy, i følge elektroniske 

fangstrapporter til Fiskeridirektoratet, fisket 453 tonn sei i området. 

 

 

Tabell 2: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei sør for 62°N i 2019 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvoter 

(tonn) 

Justerte 

kvoter 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 
Rest  

(tonn) 
Utnyttelse   

(%) 
Verdi 

(1000 kr) 

Trål totalt 34 489 39 828 7 393 32 435 19 % 63 067 

Torsketrål1 21 527 25 497  5 527  19 970 22 % 47 632 

Seitrål1 5 603 6 636  691  5 945 10 % 5 832 

Avgrenset nordsjøtrål 1 693 1 793  1 072  721 60 % 9 397 

Pelagisk-/nordsjøtrål 5 566 5 902  103  5 799 2 % 206 

Bifangst pelagisk-/nordsjøtrål2 100 100 100 0 100 % 200 

Not 5 500 5 500 1 114  4 386 20 % 2 460 

Konvensjonelle totalt 8 000 8 000 1 152 6 848 14 % 11 064 

Konvensjonelle havfiskefartøy    162    1 630 

Andre konvensjonelle fartøy    990    9 435 

Forskning og undervisning 10 10 0 10 0 % 2 

Annet (inkl. agn og 

fritidsfiske) 
  21 

-21  
105 

Totalt 47 999 53 438 9 681 43 757 18 % 76 698 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 3. mai 2019 
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 ikke bifangstestimat for 2018, men det legges til grunn at hele bifangstavsetningen blir tatt. 

 

 

Det ser foreløpig ikke ut som om Norge vil utnytte årets kvote fullt ut. Figur 1 viser kumulativ 

fangst av sei per år for de siste fem år; 2019 skiller seg ut med lav fangsttakt. Det er kun i det 

beste året i tidsserien at totalfangstene endte på nivå med årets kvote (før overføringer 

mellom år). Det ser foreløpig ut til at overføringene til 2020 vil være 10 % av Norges kvote 

fra Norge-EU-avtalen, som også har vært tilfellet de siste par år. 
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Figur 1: Fangst av sei (2014-2019) 

 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 6. mai 2019. 

 

 

Figur 2 viser kumulativ fangst per reguleringsgruppe i 2019. 

 

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

lag 22 % av gruppekvoten oppfisket. Notfisket foregår hovedsakelig i mai. 

 

 
Figur 2: Fangst av sei i 2019, per tillatelsesgruppe 

 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 6. mai 2019. 
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Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap ble fra årets start regulert med en 

maksimalkvote på 1 000 tonn. Gruppen har per 5. mai fisket 15 % av gruppekvoten på 

8 000 tonn. Gruppen fisker normalt mye en periode i februar, og har ellers et relativt jevnt 

fiske utover året, med hovedtyngden på høsten. 

 

Fartøy med torsketråltillatelse er regulert med maksimalkvoter. Fartøy med torsketråltillatelse 

registrert som ferskfisk- og rundtrålere fikk en maksimalkvote på 1 100 tonn fra årets start; 

fabrikktrålere fikk en maksimalkvote på 1 540 tonn. Den 30. april ble kvotene økt til hhv. 

1 400 og 1 960 tonn. Per 5. mai i år har torsketrålerne fisket 5 527 tonn, noe som tilsvarer en 

kvoteutnyttelse på 26 %. Gruppen fisker mest i perioden februar-juni. 

 

Fartøy med seitråltillatelse er i likhet med torsketrålerne regulert med maksimalkvoter, disse 

var fra årets start på 800 tonn pr. kvotefaktor. Gruppen har fisket nesten 1 158 tonn per 5. 

mai, en utnyttelsesgrad på 21 %. Gruppen fisker normalt lite om sommeren.  

 

Fartøy med nordsjøtråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse har 

siden 2011 blitt regulert innenfor en samlet gruppekvote. 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 2019 har fartøy med avgrenset nordsjåtråltillatelse hatt adgang til  å fiske direkte etter sei fra 

årets start, ettersom det ble vurdert som lite sannynlig at totalkvoten ville bli fisket opp. På 

grunn av en laber fisketakt generelt har denne vurderingen holdt seg, også etter 

kvotereduksjonen som ble avtalt 11. april.  Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse fisker 

innenfor en maksimalkvote på 300 tonn per kvotefaktor. Av gruppekvoten på 1 693 er det per 

5. mai fisket 1 091 tonn (64 %). Gruppen fisker relativt jevnt hele året. 

 

Fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse fisker innenfor en maksimalkvote på 600 tonn. 

Av gruppekvoten på 5 666 er det fisket 103 tonn (2%). Gruppen fisker normalt lite før mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 


