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Fiskeridirektoratet
Postboks 185 sentrum
5804 Bergen

Sak 9/2016 - Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2017
Norges Kystfiskarlag anbefaler med bakgrunn i ICES sine anbefalinger følgende regulering
av fisket etter sei nord for 62° N i 2017:
Norges Kystfiskarlag har gjennom flere år uttrykt bekymring over den høye andelen av
småsei som tas i notfisket. Vi mener det er viktig at reguleringene utformes med sikte på å
redusere uttaket av småsei. Vi vil derfor be om at det ikke innføres dispensasjon fra gjeldende
minstemål, med unntak av kvantum som benyttes til agn.
Det må også komme på plass bedre kontroller av dette fisket, slik at man sikrer at
minstemålsbestemmelsene blir fulgt. Det må videre settes en stopper for den ressurssløsing og
det verditap som dispensasjonen fra bløggepåbudet i seinotfisket innebærer. Unntak fra
minstemålet og bløggepåbudet for seinotfisket viser klart at det er mengde og ikke kvalitet
som prioriteres.
For å bedre pris ogmarkedssituasjonen for norsk sei bør det derfor pålegges bløgging også i
seinotfisket. Norges Kystfiskarlag ber videre om at det innføres størrelsesbegrensning for
notfartøyer som fisker i fjordområdene. Notfiske etter sei på fjordene og nært kysten spesielt i
Nord-Norge på høsten, er årvisst et hett tema fordi store fartøy ligger helt opp i fjæra og
kaster etter småsei. Dette er et fiskeri som gir lite sysselsetting langs kysten og er med på å
undergrave myndighetenes satsing på fersk fisk, og må således betegnes som sløsing med
fellesskapets ressurser.
Norges Kystfiskarlag krever at all sei som fiskes med not innenfor fjordlinja skal bløgges, og
dette kravet gjelder også ved låssetting. Videre må det generelle minstemålet for sei nord for
62 °N på 45 cm gjelde for alt fiskeri.
Det bes videre være oppmerksom på mulighetene for skjult beskatning av beitende kysttorsk
og lyr i fisket etter småfallen notsei.
Forslag til vedtak:
•

Fisket etter sei nord for 62°N må reguleres som et fritt fiske for alle konvensjonelle
kystfartøy under 28 meter. Reguleringen videreføres med en garantert minsteandel per
fartøy, og en tillatt bifangst på minimum 25% ved en eventuell stopp i det direkte
fisket etter sei i kystflåten. Det forutsettes fastsatt lik garantert andel for lukket som for
åpen gruppe.
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•

Kystflåtens seifiske må fortsatt reguleres uten periodisering.

•

Fartøy med største lengde over 28 meter avregnes havfiskeflåtens kvoteandel, og må
ikke tillates å fiske sei på kystflåtens kvoteandel. Dette som en konsekvens av at
myndighetene har lagt til rette for fri fartøyutforming og strukturering i kystflåten.

•

Andelen av småsei i notfisket må reduseres kraftig – både av økologiske, økonomiske
og markedsmessige hensyn. Notflåtens adgang til å dispensere fra minstemålet bes
avviklet. Det må innføres økt kontroll med omfanget av småsei i seinotfisket.

•

For å bedre pris- og markedssituasjonen for sei må det settes en stopper for
ilandføringen av ubløgget sei. Det må kreves at all sei som fiskes med not innenfor
fjordlinja skal bløgges, og dette kravet må også gjelde ved låssetting.

•

Det må fastsettes størrelsesbegrensninger for notfartøyers fiske i fjordområder. Fartøy
med største lengde over 28 meter må atferdsreguleres som havgående fartøy.

•

Det forutsettes at kvantum som tidligere er overført til not tilbakeføres dersom
seibestanden svekkes. Det kan ikke aksepteres begrensninger i det konvensjonelle
fisket ved lavere TAC for seien som en konsekvens av det høye uttaket av småfisk i
notflåten.

•

Det må under ingen omstendigheter tillates fritt redskapsvalg/ bruk av flytetrål i fisket
etter sei, da dette også vil åpne for et fiske med flytetrål på andre arter som bl.a hyse.

•

I og med at den konvensjonelle kystflåten driver et bærekraftig fiske på stor og voksen
sei, bør kystflåtens andel økes i dette fisket. Dette vil både øke verdiskapningen i
fisket og være et mer økologisk riktig beskatningsmønster.

•

Minstemålet settes likt for garn-og notfiske etter sei. Dette vil etter vårt syn være i tråd
med føre-var prinsippet, framfor dagens praksis der man tillater at mindre sei (i cm)
taes med effektive redskaper som seinot. Minstemålsbestemmelsen for sei på 45cm må
følges for alle redskapstyper.

•

Norges Kystfiskarlag anbefaler at overreguleringen reduseres i gruppen under 11
meter til 150 tonn slik at makskvoten sikres for fartøy i denne gruppen. Dette som
følge av at nesten halvparten (40%) av kvoter i denne gruppen fiskes av fartøy med
større faktisk lengde i følge 2015 tall fra Fiskeridirektoratet.

•

Det anbefales en lavere overregulering for alle fartøygrupper fra årets begynnelse.

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

