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REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 620 N 12018 - revidert
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet3. og 4. oktober 2017 behandlet regulering av fisket etter sei
nord for 62o N i 2018 og fattet følgende vedtak:
<<Norges Fiskarlag registrerer at ICES beskriver bestandssituasjonen for nordøstarktisk sei som god og
tilrår et økt uttak for 2018.

Norges Fiskarlag legger til grunn at fordelingen av den norske totalkvoten av sei nord for 62oN i 2018
følger landsmøtets vedtak i 6/07 med senere justeringer mellom kyst og hav.

Fordelingen av trålernes gruppekvoter fordeles etter samme opplegg som for 2017 med fartøykvote til
det enkelte fartøy, og at det gis en overregulering pä l0 %.
Gruppen konvensjonelle havfiskefartøy har i2017 ikke utnyttet hele seikvoten sin fram til og med uke
37. Norges Fiskarlag mener fartøyene fortsatt bør gis forutsigbarhet ved driftsplanleggingen, og tilrår
at det enkelte fartøy gis en maksimalkvote fra årets begynnelse på 500 tonn i 2018.

I gruppen konvensjonelle kys! vil Norges Fiskarlag tilrå at fisket blir regulert med

garanterte kvoter

og maksimalkvoter.
Det foreslås at følgende overregulering benyttes for 2018

ll meter
over

Fartøy under
500%
Fartøy 11 m 14.99 meter 350 %
Fartøy 15 m - 20.99 meter 300%
Fartøy 2I meter og
250 %

Med bakgrunn i at totalkvoten forventes øktfraz0l7 til2018, kan det forventes noe bedre
tilgjengelighet. Dette må tas hensyn til ved fastsettelse av nivået på overreguleringene innenfor
gruppen lukket kyst for å sikre at kvotene blir tatt.
Norges Fiskarlag krever at overreguleringen i gruppen lukket kyst blir reversert slik l^andsstyret
vedtok i møtet 24. januar 20 I 7, slik at fartøy med hjemmelslengder over 1 1 meter, uavhengig av
største len gde gis samme overregu lering innenfor hjemmelslen gdegruppen.
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Organisasjorsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskailagets Servicekontor 984 152 094

I fisket etter sei med not nord for 62o N bør det legges opp til samme regulering for fartøy som skal
fiske sei med not i 20 1 8 som i inneværende år. Det tilrås derfor at fartøyene tildeles en garantert kvote
etter det som faktorene gir for det enkelte fartøy.I tillegg bør det legges inn en overreguleringpä71 %
på det enkelte fartøys kvote.

Norges Fiskarlag krever at gruppen seinottillatelse må tildeles samme garanterte kvote og
maksimalkvote som gruppen 26 meter og over.
Det vises tilfarløy med hjemmelslengde og faktisk lengde under 15 meter har kommet skjevt ut de
siste årene ved at fisket på maksimalkvotene har blitt stoppet relativt tidlig på høsten. Norges Fiskarlag
mener dette løses ved at fartøygruppen i 2018 tildeles en garantert kvote svarende til det de ville ñtt
som maksimalkvote dersom en skulle fulgt årets reguleringsmodell. >
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