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Sak 9/2017 Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2018
Norges Kystiskarlag har i landsstyremøte 23. og 24. oktober gjort følgende vedtak
vedrørende regulering av sei nord for 62° N i 2018:
•

Norges Kystfiskarlag støtter ICES sin kvoteanbefaling.

•

Fisket etter sei nord for 62°N må i størst mulig grad reguleres som et friest
mulig fiske med et kvotetak for fartøy som fisker med passive redskaper garn,
line og juksa under 28 meter.

•

Kystflåtens seifiske må reguleres med et avsatt kvantum til konvensjonell
kystflåte med passive redskaper til for å holde i gang et seifiske på høsten.

•

Den konvensjonelle kystflåtens andel av totalkvotene bør økes ettersom disse
fartøyene driver et bærekraftig fiske på stor og voksen sei. Dette vil både øke
verdiskapningen i fisket og være et mer økologisk riktig beskatningsmønster.

•

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

•

Minstemålbestemmelsen for sei på 45cm må følges for alle redskapstyper.

•

Andelen av småsei i notfisket må reduseres kraftig – både av økologiske,
økonomiske og markedsmessige hensyn. Notflåtens adgang til å dispensere fra
minstemålet bes avviklet. Unntak bør kun gis til de kvantum som benyttes til
agn.

•

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. Dette kravet må også gjelde ved låssetting.

•

Kvantum som tidligere er overført fra den konvensjonell kystflåten til
seinotflåten 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.

•

Norges Kystfiskarlag anbefaler at overreguleringen reduseres i gruppen under
11 meter til 150 tonn da dette er nok til at makskvoten sikres disse fartøyene.
En slik reduksjon må sees i sammenheng med det faktum at stadig flere større
fartøy fisker på kvoter under 11 meter.

•

Norges Kystfiskarlag anbefaler at de garanterte kvotene til konvensjonelle
kystfiskebåter opp til 28 meter som fisker med garn, line og juksa, økes til
minimum 100 tonn. Dette sikrer i større grad et høstfiske for disse
redskapsgruppene som bidrar til mer helårlig råstofftilførsel på land.
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