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Fiskeridirektøren orienterte om status for fisket så langt i 2019, og gikk gjennom 
sakspapirene. Fiskeridirektøren stilte spørsmål om det var kommentarer til 
sakspapirene. 
 
Norges fiskarlag hadde spørsmål til fastsettelse av kvoten og om man kunne si noe om 
hvorfor seikvoten ble satt ned. 
 
Havforskningsinstituttet uttalte at kvoten ble satt ned på bakgrunn av hva som ble 
observert under fjorårets kysttokt. Observasjonene ble brukt i analysen som viste 
nedgang i gytebiomassen sett opp mot tidligere referanseår.  
 
Norges fiskarlag stilte videre spørsmål angående tidligere innsendt ønske om økning av 
overregulering i lengdegruppen 11-15 meter.  
 
Fiskeridirektøren uttalte at overreguleringen blir et viktig punkt på høstens møte. 
Sentral i vurderingen om fastsettelse av overregulering ligger pronosen om forventet 
fiske og bestemmelsen om kvotefleksibilitet. I tillegg er det et spørsmål om hvilken 
lengdegruppe som først skal få mulighet til å fiske på en annen gruppekvote. 
Fiskeridirektøren ba om synspunkt på hvor stor en overreguleringen skal være. 
 
Norges fiskarlag uttalte at et stort problem for deres fiskere var å planlegge fisket 
gjennom året og at det var ønskelig med overregulering fra årets start, slik at farøyene 
ikke må utsette oppstart av fisket etter sei. For slik det er nå, hvor overreguleringen 
kommer fortløpende, så sparer de kvantumet til senere på året. Da har de ikke samme 
kapasitet til å kunne ta en økt overregulering. Det ble også stilt spørsmål om det er 
vanskelig for Fiskeridirektoratet eller Norges råfisklag å klaggjøre på kvoteavregningen 
om sei er høstet med not eller konvensjonelle redskap. Det må være mulig å få det inn i 
en rubrikk.  
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Norges råfisklag uttalte at de må se nærmere på om not eller kovensjonell kan komme 
inn på seddel.  
 
Fiskeridirektøren sa at Fiskeridirektoratet skulle ha en dialog på dette med Norges 
råfisklag og følge det nærmere opp. Det ble minnet om at gode innspill til høstmøtet 
mottas gjerne.  
 
Norges fiskarlag uttalte at det kan være utfordrende øvelse for fiskarlaget å gi 
tilbakemelding. Noen fiskere ønsker høy overregulering på starten av året, mens andre 
ønsker det utover i året for å se hvordan fisket utvikler seg. Fiskere innad i egne grupper 
ønsker å fiske opp kvoten. Norges fiskarlag sa videre at det er små justeringen som skal 
til. En gruppe havnet på 101 % og en annen 97 %.  
 
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer 
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