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Regulering av fisket etter sei sør for 62°N i 2016
Anbefalt kvote 2016: Totalfangst 75 049 tonn, tilsvarende 68 601 tonn landinger
Anbefalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 72 854 tonn (landinger)
Status
Det er fortsatt en negativ utvikling i seibestanden. Gytebiomassen er under føre-var-nivået.
Rekrutteringen har vært under langtidsgjennomsnittet siden 2006, og har vært nedadgående de
siste årene. Fiskedødeligheten har variert rundt nivået for maksimalt langtidsutbytte (FMSY)
siden 1997.
Høstingsregel
Den omforente forvaltningsplanen mellom EU og Norge ble vurdert i 2013, uten at det ble
gjort endringer. Planen ble evaluert av ICES i 2012, og det var enighet om å beholde den
eksisterende forvaltningsplanen på kort sikt (mindre enn 4 år).
Forvaltningsråd
ICES anbefaler at forvaltningsplanen følges. For 2016 anbefales en kvote på inntil 75 049
tonn. Med dagens utkastprosent tilsvarer dette landinger på inntil 68 601 tonn, som er en
nedgang på 6 prosent fra 2015.
Kommentar fra Havforskingsinstituttet
Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES, men understreker at det er stor
usikkerhet i dataene. Motstridende signaler i toktdata skaper problemer i tidsseriene. Derfor er
flere av forskningstoktene som brukes i bestandsberegningen fjernet.
Det er for tiden ingen tokt som gir estimat på innkommende rekruttering. Det gjør
prognosene, og dermed rådet, svært usikre når det gjelder antakelsen om innkommende
årsklasser. Den biologiske prøvetakingen er for lav for mange av nasjonene, inklusiv Norge.
Dette øker usikkerheten i bestandsberegningen.
Norges Kystfiskarlag mener
Status for arten tilsier at man fortsatt bør vise stor aktsomhet i dette fisket. Norges
Kystfiskarlag vil påstå at dette er et resultat av at det har vært et omfattende fiske på yngel
som i hovedsak har vært tuftet på dispensasjoner fra minstemålsreglene.
Norges Kystfiskarlag har i tidligere reguleringskommentarer krevd at notfisket etter seiyngel
stoppes, og at det settes et minstemål på sei som alle redkapsgrupper skal respektere.

Vi har osgå pekt på at notfiske etter småsei også fører til skjult beskatning av arter som beiter
på seien, som kysttorsk og lyr.
Da høringsnotatet for minstemål på sei kom våren 2013, var det ikke bare seinotfiskerne som
reagerte, men også fiskemottak som uttalte at uten seinotfiske med dispensasjon, måtte de
legge ned. Resultatet ville være at store områder vil bli uten fiskemottak.
Man må imidlertid stille spørsmål om seibestanden skal fiskes helt ned, istedet for å ta den
dugnaden som skal til for å få den opp på et forsvarlig nivå. Norges Kystfiskarlag mener at
alle flåtegrupper samt landindustri må være med på denne dugnaden.
I og med at det er notflåten som har beskatta seiyngelen, må den ta en stor del av ansvaret for
at bestanden er så liten. Det må medføre at når vi får reduksjon i seikvotene, må seinotflåten
ta de største reduksjonene. og at kystflåten etter blir prioritert.
Forslag til vedtak:
Norges Kystfiskarlag har derfor følgende kommentarer til forvaltningen av sei i 2016:
•

I utgangspunktet vil Norges Kystfiskarlag be om at man fastsetter kvoter som
opprettholder målene for fiskedødelighet i forvaltningsplanen og som tar hensyn til at
gytebiomassen bringes over føre-var-nivået.

•

Trålfisket etter sei sør for 62° N begrenses. Det må ikke tillates fisket med lavere
maskevidde i trål enn minimum 120 millimeter.

•

Fisket etter sei sør for 62° N bør reguleres som et fritt fiske for konvensjonelle fartøy
under 28 meter.

•

Reduksjon av kvoten tas av kvoten for not.

•

Det fastsettes minstemål for alle fartøygruppene, og det må under ingen omstendighet
gis dispensasjon fra minstemålforskriftene.

Lansstyrets vedtak:
Forslaget vedtas med de endringer som er gjort.

