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Innspill i Sak 9/2016; 

« - Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2017»;  

Særskilt avsetninger på 3 tusen tonn i 2017 for seinot i åpen 

gruppe uner 15 m. 
 

 

 

Innledning:  

«Kystfiskekvota» - en funksjonell avsetning i tråd med Stortingets vedtak. 
 

Kystfiskekvota har fått virke i fire år. Politisk og forvaltningsmessig synes det nå som at 

avsetningen på 3000 tonn torsk endelig kommer fiskerne og samfunnene i STN-området til 

gode, slik vedtaket i 2012 fra Stortinget lyder. 

 

For reguleringsåret 2016 er det ut over ordinær Gruppe II-kvote – som er halvparten av 

ordinær Gruppe I – kvote, gitt tillegg for fiskerne i STN-området med to påplussninger, hhv. 

16 tonn med virkning fra 1. januar og ytterligere 10 tonn fa 23. april 2016. Tottalt 26 tonn. 

 

Virkningen er å anse som et gjennombrudd for konkrete forvaltningsmessige og politiske 

tiltak i.m.a. Stortingsvedtaket. 

Således er Gruppe II i STN-området likestilt med fartøyeiere i Gruppe I i fiske etter torsk. 

En slik likestilling sees som naturlig også blir innført for fike etter de tradijonelle hvifikartene, 

i særeleshet sei, samt etter NVG, og nå også for makrell med dens nordlige utbredelse. 

 

 

Egen avsetninger til kystnot for sei under «Gruppekvote for notfartøy» 
 

Egen avsetning på 3000 tonn for sei i STN-området til fartøy med adgang til å delta i 

åpen gruppe. 

Seifiske med landnot og snurpenot for fangst til posesetting og langtidslagring, har «alltid» 

vær et svært viktige fiskeri for befolkningen i fjordene og på kysten  i Finnmark og Troms . 

Historisk gjelder dette særlig fartøy under 15 m. 
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Fangstbar sei over minstmål har en åreviss åtevandring fra midten av august inn på 

beiteområdene i fjordene. Den årlige avsetning til seinot, for 2016 på vel 30 tusen tonn har 

gjennom ulike reguleringsordninger medført at seinotfiske for den mindre flåten er blitt 

utkonkurrert.  

Vesentlig grunnet dispensasjon fra fjordlinjebetemmelsen for ringnot og store kystfiskefartøy 

over 15 m med djupnøtter. 

 

I dag fangstes notseien i hovedsak av fartøy over 22 m. Da med nøter ned mot 90 fvn. 

Resultatet er kun «flytarsei», samt minimale mengder som bløgges.  

Noen få rundt 15 m deltar, da fra midten av august siden de fangster med gunnere nøter. 

Felles for alle er at de gjennom reguleringer er tildelt kvoter etter innføring av kvoteregulert 

fiske. Konsesjonsgrensen ble satt til farttøy > 13 m, hvor også disse kvottene er gjort 

omsettbare. 

 

Effektiviteten til «djupnøttern» på 90 favn har bl.a medført at seien som vandrer forbi 

fjordlinjene kan fangstes av fartøy over 15 m der Fiskeridirektoratet har praktisert utstrakt 

bruk av dispensasjonsadgang. Noe som har medført kraftige proteter fra de fiskerne som stort 

sett fangster med passive reskaper innenfor fjordlinjene. 

Det til tross for generell forbud mot dette, samt tydelige protester fra Sametinget.  

 

Utstrakt bruk av dispensasjon fra forbudet for fartøy over 15 m innefor fjordlinjene 

kjennetenger de seneste års forvaltningspraksis.  

I tillegg har notgruppen også fått etablert en generell dispensasjon fra kravet om obligatorisk 

bløgging, som eneste innen fangsting i Norge, 

 

Dette har medført at seikvoten for notgruppen i stor grad har gått til typiske markeder som et 

lavpris og ubløgget produkt. 

 

Tidligere gikk seikvoten i overveiende grad til låsssetting og langtidslagring, samt 

direktebløgging.  

Hovedbildet var et kjærkomment råstoff til filet og ferskmarkedene som kvalitetsprodukt 

sensommer og høst. Særlig gjalt dette  industriden i Finnmark og Troms. Dette er henimot 

opphørt, hvor nå derimot fra notfanget  og ubløgget sei i det aller meste går til produktet 

ryggbeinsei.  

 

 

Innspill. 

Bivdi tar derfor til ordet for  

- en egen avsetning på 3 tusen tonn sei til STN-området fra den årlige gruppekvoten til 

notfangst av sei.  

- Vilkårene for deltakelse bør settes til fartøy under 15 m. Noe som følger hovedprinsippet 

om forbud for fartøy over 15 innenfor fjordlinjene. 

 

- I tillegg må dybden på nota settes til maks 35 favn. Noe som vil resultere i at det kun 

fangstes levende sei, som egner seg for låsetting og langtidslagring. (seien blir ikke 

sprengt – flytarsei) 
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- Reguleringen bør bl.a. ogsså inneholde krav om bløggepåbud, dersom fangsten ikke blir 

låssatt/langtidslagret.  

- Altså må dispensasjson fra bløggeforkriften opphøre som eksplisitt krav.   

- Den generelle dispensasjon fra bløggeforskriften m¨å avvikles m.h.p. likebehandling for 

kravet om påbudt bløgging. 

 

En slik avsetning vil en kunne reetablere en viktig gren av tradisjonell fangsting av sei i STN-

området. Samt gi et viktig bidrag til reeetablering og oppbygging av et tradisjonelt virke i 

STN-området. 

 

Fiskeridirektorates praksis i 2016 der direktoratet ikke har gitt dispensajon fra hoveregelen 

om forbud mot fangsting for fartøy over 15 m med not etter sei innefor fjordlinjene, ser Bivdi 

som et riktig spor.  

- Årets praksis i forvaltningen av seinotfiske må derfor videreføres i 2017. 

 

Resultatet av over nevnte er at en p.t. ser en betydelig utbredelse av fangstbar sei på fjorder i 

N-Troms og hele Finnmark. Dette som følge av at fartøyene med «djupnøttern» ikke har blitt 

gitt mulighet, via dispensasjoner, til fangsting innefor fjordlinjene fra mai frem til nå. 

 

 

Resultatet vises dermed som gode utsikter for et trdisjonellt seigarnfiske ut over høsten og 

medio janur 2017. 
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