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REGULERING AV FISKET ETTER SEI SØR FOR 62 N I2017
Norges Fiskarlag har i landsstyremØte 27. oktober 2016 behandlet regulering av fisket etter sei sør for
62o N i2017 og fattet følgende vedtak:

<Norges Fiskarlag forventer at kvoteforhandlingene med EU ikke gir større endring i
kvotegrunnlaget for fisket etter sei sør for 62" N i 2017.
Norges Fiskarlag legger derfor til grunn for fordeling av den norske totalkvoten at dette følger
landsmøtets vedtak i sak 6107 om langsiktig fordeling av ressurser, med senere endringer for
fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse.
Fartø)¡ med torsketrål- og seitråltillatelse.

Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten fordeles päfartøyene med torsketråltillatelse og
seitråltillatelse som maksimalkvoter pr fartøy i2017, og forutsatt samme nivå på totalkvoten gis
det en overregulering på 80 % i2017 .

Avgrenset nordsjøtråI" nordsjøtrål og pelagisk trål
Det vises også til Landsstyrets behandlinger i sak 72110 og i tidligere behandlinger av spørsmålet
om fordeling av sei sør for 62o N for pelagisk tråI, nordsjøtrål og avgrenset nordsjøtrål,jfr
landsstyrevedtakene 73109, ll4l09 og 139/09.
Norges Fiskarlag tilrår at hovedprinsippene i reguleringene av fisket etter sei sør for 62o N
videreføres i2017, men at det legges inn en overregulering av fartøyenes kvoter som gir dem
mulighet til âta en større andel i første halvdel av 2017.
Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som har fisket mer enn325 tonn sei i ett av ärene 2006,
2007 og 2008 ñr kvotefaktor I og kan maksimalt fiske og lande inntil 300 tonn. Andre fartøy
med avgrenset nordsjøtråltillatelse får kvotefaktor 0,5 og kan maksimalt fiske og lande inntil 150
tonn.
For fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse, videreføres ordningen med et garantert kvantum på
30 tonn
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Norges Fiskarlag tilrår at fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper gis anledning
innenfor en maksimalkvote på 800 tonn sei.
For fartøy med seitråltillatelse og torsketråltillatelse med en faktor på
700 tonn.>
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