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REGULERING AV FISKET ETTER SEI SØR FOR 62°N I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I
2017
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 1. november d.å. og fattet slikt
vedtak:
«Norges Fiskarlag viser til at spørsmålet om regulering av fisket etter sei sør for 62°N ble behandlet av
Landsstyret i møte 26.-27. oktober d.å., jfr. landsstyrevedtak 93/16. Her tilrås det bl.a. at
kvotereguleringen for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse videreføres i 2017, slik som i år. Dette
innebærer at denne fartøygruppen gis maksimalkvoter innenfor sin gruppekvote etter faktorene 0,5 og
1,0 tilsvarende 150 tonn og 300 tonn. Videre anbefales det at torsketrålere og seitrålere innenfor sine
gruppekvoter gis maksimalkvoter med en overregulering i størrelsesorden 80 %.
Norges Fiskarlag har foretatt en ny vurdering av seireguleringene i trålgruppene og tilrår følgende:
Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse har hatt økt innsats i seifisket i Nordsjøen de siste årene.
For inneværende år har gruppen så langt fisket 1.154 tonn ut over gruppekvoten på 1.426 tonn. Fisket
ble stoppet den 22. juni. Fartøyene kan etter dette ha inntil 10% bifangst av sei i de enkelte bifangster
og ved landing. Overfisket har normalt blitt dekket inn av uutnyttede seikvoter fra pelagisk
trål/nordsjøtrål, men også disse gruppene har økt sitt fiske slik at det ikke lenger er rom for slik
kvoteoverskridelse. Norges Fiskarlag mener dette gjør det nødvendig å endre reguleringsopplegget for
avgrenset nordsjøtrål, og anbefaler at adgangen til direktefiske avvikles, og at det heller innføres en
bifangstbestemmelse for gruppen.
Norges Fiskarlag tilrår derfor at fartøy med avgrenset nordsjøstråltillatelse ved årets start gis adgang til
å ha 30% bifangst av sei, og at dette avregnes ved landing, eller sekundært per uke. Nivået må
vurderes justert utover året ut fra utviklingen i fisket.
Når det gjelder kvotereguleringene i de øvrige trålgruppene (torsketrål, seitrål, nordsjøtrål og pelagisk
trål) vil Norges Fiskarlag komme tilbake til spørsmålet om overregulering når den norske kvoten er
kjent.»
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