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Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N°
Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 28. og 29. oktober gjort følgende vedtak
vedrørende regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2020:
Status for arten og usikkerhet i ICES sitt kvoteråd tilsier at man fortsatt bør vise stor
aktsomhet i dette fisket. Norges Kystfiskarlag mener situasjonen er resultat av at det har vært
et omfattende fiske på yngel som i hovedsak har vært tuftet på dispensasjoner fra
minstemålsreglene.
Norges Kystfiskarlag har i tidligere reguleringer krevd at notfisket etter seiyngel stoppes, og
at det settes et minstemål på sei som alle redskapsgrupper skal respektere. Vi har også pekt på
at notfiske etter småsei også fører til skjult beskatning av arter som beiter på seien, som
kysttorsk og lyr.
• Norges Kystfiskarlag støtter ICES sine kvoteanbefalinger
• Trålfisket etter sei sør for 62° N må begrenses ytterligere. Det må ikke tillates fisket
med lavere maskevidde i trål enn minimum 120 millimeter.
• Fisket etter sei sør for 62° N bør reguleres som et fritt fiske for konvensjonelle fartøy
under 28 meter.
• Reduksjoner av kvoten sei sør for 62° N må i størst mulig grad tas fra kvoten til
seinotfartøy. Dette da det er notflåten som i størst grad beskatter seiyngelen med sin
dispensasjon fra minstemålet. Kystflåten må ved reduksjon av kvotene bli prioritert.
• Det fastsettes likt minstemål for alle fartøygruppene, og det må under ingen
omstendighet gis dispensasjon fra minstemålforskriftene.
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