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REGULERING AV FISKET ETTER SEI I 2016   
 

1. Innledning 

Forslag til regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 ble behandlet som 

sak 20/2015 under reguleringsmøtet som ble avholdt 4. – 5. november 2015. I det følgende 

redegjør vi for Fiskeridirektørens forslag til regulering, samt et kort referat av kommentarene 

som fremkom i møtet. I tillegg viser vi til skriftlige innspill som er tilgjengelig på 

fiskeridir.no. 

 

2. Reguleringsmøtets behandling og Fiskeridirektoratets tilrådning 

 

2.1. Norsk totalkvote 

De bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU for 2016 er avsluttet. Norge og EU ble 

enige om en TAC på 68 601 tonn i ICES statistikkområde IIIa, IV og VI. Som utgangspunkt 

gir dette en kvote på 62 153 tonn i Nordsjøen og Skagerrak, hvorav Norge har en andel på 52 

%. Som følge av at EU fra 1. januar 2016 innfører ilandføringsplikt for en rekke fartøygrupper 

som fisker etter sei, ble TAC oppjustert med 5,7 % slik at endelig TAC ble fastsatt til 65 696 

tonn. 

 

Norge sin andel av avtalt TAC er som nevnt 52 %, hvilket gir en kvote på 34 162. Norge 

byttet til seg 250 tonn sei fra EU, jf. tabell 1 i kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2016, 

slik at kvotegrunnlaget er 34 412. Av dette settes det av 880 tonn sei til Sverige i henhold til 

Protocol of Fisheries Consultations between Norway and the European Union, on behalf of 

Sweden, for 2016. Videre legges det til grunn at det også i 2016 avsettes 11 tonn til forskning.  

 

Fiskeridirektoratet vil i det videre beregne gruppekvotene med utgangspunkt i en norsk kvote 

på 33 521 tonn. Dette er en nedgang på 212 tonn i den norske kvoten fra 2015 til 2016. 

Disponibel kvote er noe høyere enn det som ble lagt til grunn i saksfremlegget for 

reguleringsmøtet, uten at dette har betydning for forslaget til regulering. 

  

2.2. Fiske etter sei med not 
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I tråd med landsmøtevedtak 7/01 og 6/07 i Norges Fiskarlag foreslo Fiskeridirektøren i 

reguleringsmøtet at gruppekvoten til not for 2016 fastsettes til 5 500 tonn.  

Fiskeridirektøren foreslo videre at fartøy som har adgang til å fiske sei med not også kan fiske 

seinotkvoten med konvensjonelle redskaper. 

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren opprettholder 

forslaget. 

 

 

2.3. Fiske etter sei med konvensjonelle redskaper 

I tråd med Landsmøtevedtak 7/01 og 6/07 i Norges Fiskarlag foreslo Fiskeridirektøren i 

reguleringsmøtet at gruppekvoten for fisket etter sei med konvensjonelle redskaper i 2016 

settes til 8 000 tonn. For å sikre et kvantum for kystfisket, foreslo Fiskeridirektøren at fisket 

for konvensjonelle havfiskefartøy kan stoppes når det gjenstår 1 400 tonn av gruppekvoten. 

Det ble videre foreslått at fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper reguleres med en 

generell maksimalkvote på 600 tonn.  

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren opprettholder 

forslaget. 

 

2.4. Fiske etter sei med trål 

 

2.4.1. Fordeling av gruppekvote 

 

Fiskeridirektøren foreslo i reguleringsmøtet at den resterende del av den norske seikvoten i 

Nordsjøen og Skagerrak, det vil si 20 021 tonn, tildeles fartøy som fisker etter sei med trål. 

Norges Fiskarlag har i landsmøtevedtak 7/01 gått inn for at det først avsettes 5 000 tonn til 

nordsjøtrålerne før det resterende kvantum av trålkvoten fordeles prosentvis på hver 

trålgruppe. Fiskeridirektøren foreslo en videreføring av fordelingen av trålernes gruppekvote. 

 

 

Tabell 1: Fordeling av gruppekvoten til fartøy som fisker etter sei med trål i 2016 

Gruppe Andel (%) Gruppekvote (tonn) 

Gruppekvote trål  20  021 

Nordsjøtrålere fast andel  5 000 

Til fordeling  15 021 

Herav:   

Torsketrålere 73,0 10 965 

Seitrålere 19,0  2  854 

Nordsjøtrålere 8,0  1 202   

Sum nordsjøtrålere  6 202  

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette i Reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren opprettholder 

forslaget. 

 
 

2.4.2. Torsketrålere  

Nedgangen i den norske kvoten fra 2015 til 2016 er liten. Sammenlignet med 2015 er 

torsketrålernes gruppekvote redusert med 155 tonn.  
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Tidligere har denne gruppen blitt regulert med maksimalkvoter og garanterte kvoter. I 2008 

ble de garanterte kvotene fjernet på bakgrunn av innspill fra næringen. Erfaringer fra de siste 

årenes fiske etter sei tilsier at det ikke er behov for garanterte kvoter i torsketrålernes fiske 

etter sei. Det vises til at det er en relativ stor variasjon mellom fartøyene når det gjelder 

kvoteutnyttelsen, og at deltakelsen har gått ned de siste årene. Fiskeridirektoratet er derfor av 

den oppfatning at det er mest hensiktsmessig å regulere torsketrålernes fiske etter sei i 

Nordsjøen og Skagerrak med maksimalkvoter. 

 
Overreguleringen ved årets begynnelse var på ca. 86 % beregnet ut ifra antall kvotefaktorer i 

torsketrålgruppen. Til sammenligning var overreguleringen i 2014 på 60 %. Det er mange 

forhold som er med på å avgjøre torsketrålernes fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak. Ved 

årets start settes maksimalkvotene med det formål at gruppekvotene skal fiskes opp. Slik det 

har vært i de foregående årene har det imidlertid blitt klart utover i sesongen at noen av 

gruppene ikke klarer å fiske opp sine gruppekvoter. Maksimalkvotene for blant annet 

torsketrålerne har derfor blitt økt med det formål at den norske totalkvoten skal fiskes opp. 

Dette fører til at en ofte kan komme i en situasjon hvor maksimalkvotene må justeres utover 

året.  

 

Ut ifra årets fiske, hvor torsketrålernes fiske ble stoppet på et tidlig tidspunkt, er det grunnlag 

for å redusere overreguleringen noe. En maksimalkvote på 400 tonn medfører for eksempel en 

overregulering på 51 %.  

 

Fiskeridirektøren foreslo i reguleringsmøtet at trålgruppen reguleres med følgende 

maksimalkvoter i 2016:   

 

Tabell 2: Maksimalkvoter for torsketrålere i 2016  

Gruppe Kvotefaktor Maksimalkvote 

Fabrikktrålere 1,4 560 

Andre torsketrålere  1,0 400 

 

Norges Fiskarlag sa seg enige i at overreguleringen i 2016 måtte reduseres sammenlignet med 

2015, og foreslo en overregulering på ca. 50 %.  

 

Det fremkom ellers ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren 

opprettholder forslaget. 

 

 
2.4.3. Seitrålere 

 
Seitrålerne får en gruppekvote på 2 854 i Nordsjøen og Skagerrak i 2016.  

 

Erfaringer fra tidligere års fiske tilsier at seitrålerne bør reguleres med maksimalkvoter. 

Kvoteutnyttelsen for denne fartøygruppen varierer fra år til år. Per dags dato er gruppekvoten 

overfisket med 2 244 tonn.  

 

Ut ifra årets erfaring og nedgangen i kvoten fra 2015 til 2016 anbefales det at maksimalkvoten 

for seitrålere i 2016 reduseres sammenlignet med 2015.  
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Fiskeridirektøren foreslo under reguleringsmøtet at maksimalkvoten for fartøy med 

seitråltillatelse med kvotefaktor 1,0 settes til 400 tonn. Denne maksimalkvoten vil utgjøre en 

overregulering av gruppekvoten på ca. 119 %. Dette er en nedgang på 44 prosentpoeng 

sammenlignet med 2015.  

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren opprettholder 

forslaget.  

 

2.4.4. Nordsjøtrålere 

 

Nordsjøtrålere er en samlebetegnelse for tre ulike grupper av trålere som alle har sitt viktigste 

fiskeområde i Nordsjøen og delvis i Skagerrak. Denne gruppen omfatter fartøy med 

nordsjøtråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse. Etter avtalen 

mellom Norge og EU, og etter avsetning til tredjeland og forskning, vil nordsjøtrålerne 

disponere en gruppekvote på 6 202 tonn i 2016. 

 

2.4.4.1. Avsetning til bifangst av sei til oppmaling i industritrålfisket 

 

I fiskerier med kvotefleksibilitet har Fiskeridirektoratet i den senere tid avregnet estimert 

bifangst på neste års kvote. I fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak er Norge og EU enige 

om en kvotefleksibilitet på 10 %. Med bakgrunn i dette vil estimert bifangst i 2016 avregnes 

kvoten i 2017. Det fastsettes dermed ikke en egen avsetning til bifangst i 2016.  

 

Fiskeridirektøren foreslo på reguleringsmøtet at medgått bifangst fra fartøy med pelagisk trål- 

eller nordsjøtråltillatelse i 2016 avregnes gruppekvoten i 2017. Avregningen vil bli 

gjennomført etter beste skjønn og med moderate kvanta, tilsvarende foregående år.  

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren opprettholder 

forslaget.  

 

For øvrig vises det til Fiskeridirektoratets fremlegg på side 9 i sak 20/2015 om kravene i 

forskrift 6. mai 2014 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).   

 

2.4.4.2. Fordeling av kvoter på fartøynivå 

 

Fra og med 2011 ble det innført en fordeling av gruppekvoten som ga 77 % til fartøy med 

pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, mens fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse 

fikk 23 %.  

 

Denne fordelingen gir fartøy med nordsjøtråltillatelse eller pelagisk tråltillatelse, kvoter på 

henholdsvis 4 776 til fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse og 1 426 tonn 

til fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse. Fordelingen fremgår nedenfor:  

 

Tabell 3: Fordeling av gruppekvoten for nordsjøtrålere i 2016 

Gruppe Andel (%) Gruppekvote (tonn) 

Nordsjøtrål  6 202 

Pelagisk- og nordsjøtrål  77 % 4 776 

Avgrenset nordsjøtrål 23 % 1 426 
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2.4.4.2.1. Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse 

 

Erfaringer fra tidligere år viser at disse fartøygruppene ikke tar gruppekvoten sin, det er stort 

sett bifangst av sei i industritrålfiske som er sortert ut og levert til konsum. Enkelte fartøy har 

imidlertid lagt om til et direktefiske etter sei. Maksimalkvoten for 2015 ble satt til 400 tonn, 

og ble økt flere ganger i løpet av året og etter hvert opphevet. Til tross for en liten nedgang i 

gruppekvoten fra 2015 til 2016 tilsier den lave utnyttelsen av gruppekvoten at 

maksimalkvotene for 2016 kan holdes på samme nivå som i 2015.     

 
Fiskeridirektøren foreslo derfor i reguleringsmøtet å gi fartøy med pelagisk tråltillatelse eller 

nordsjøtråltillatelse en maksimalkvote på 400 tonn. Fiskeridirektoratet vil legge til rette for at 

gruppekvoten blir oppfisket.  

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren opprettholder 

forslaget.  

 

2.4.4.2.2. Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse 

 
Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse får ut ifra beregningene i tabell 3, 1 426 tonn i 

gruppekvote i 2016. Dette er en nedgang på 4 tonn fra 2015.  

 

I denne gruppen har det vært få fartøy som har levert relativt store fangster, og 

overreguleringen har derfor vært høy. Hittil i år har 10 fartøy i denne gruppen fisket mer enn 

100 tonn sei. På samme tidspunkt i 2014 var det til sammenligning 5 fartøy som hadde fisket 

mer enn 100 tonn.  

 

Gruppekvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse i 2015 ble oppfisket i midten av 

mai. Maksimalkvoten hadde da imidlertid blitt økt med 50 % i april. Ut ifra fisketakten hittil i 

år bør maksimalkvoten for 2016 settes på samme nivå som ved årets start.  

 

Fiskeridirektøren foreslo i reguleringsmøtet å gi de fartøy som har fisket mer enn 325 tonn sei 

i ett av årene 2006, 2007 eller 2008 en maksimalkvote på 400 tonn. Andre fartøy med 

avgrenset nordsjøtråltillatelse gis en maksimalkvote på 200 tonn.  

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette i reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren opprettholder 

forslaget.  

  

 

 

Kopi til:    

Rune Mjørlund    

 

 


