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Regulering av fisket etter sei nord for 62°N i 2022
Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 20.-21.oktober d.å. fattet følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag konstaterer at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en TAC for sei nord
for 62° i samsvar med kvoterådet fra ICES, og at dette gir en totalkvote på 197 212 tonn sei, en
marginal nedgang på 567 tonn fra inneværende år. Fiskarlaget legger til grunn at fratrekk for å
dekke inn avtaler med tredjeland settes omtrent forholdsmessig som tidligere, og at resterende
seikvote fordeles på norske fiskere etter etablerte fordelingsnøkler og prinsipper.
Norges Fiskarlag legger til grunn at fordelingen av den norske totalkvoten av sei nord for 62° i
2022 følger etablerte fordelinger, jfr. Landsmøtevedtak sak 6/07 og 5/15.
Når det gjelder kvotefleksibilitetsordningen ber Norges Fiskarlag igjen om at ordningen snarest må
gjøres gjeldende på fartøynivå for fartøygrupper som er regulert med garanterte kvoter. Dersom
dette ikke kommer på plass for 2022, tilrås at gjeldende regelverk og praksis knyttet til
kvotefleksibilitet mellom kvoteår videreføres.
Innblandingsgrunnlag av sei i ferskfiskordningen
Norges Fiskarlag har foretatt en fornyet vurdering av spørsmålet om fartøy kan benytte seg av to
grunnkvoter av sei som innblandingsgrunnlag i ferskfiskordningen. Etter en helhetsvurdering
anbefaler Norges Fiskarlag å begrense innblandingsgrunnlaget av sei i ferskfiskordningen til en
grunnkvote.
Når det gjelder spørsmålet om hvilken grunnkvote det skal være tillatt å benytte seg av dersom
adgangen til å benytte begge grunnkvotene av sei som innblandingsgrunnlag i ferskfiskordningen
begrenses, mener Fiskarlaget at det må legges til rette for en reell valgfrihet om hvilken av
grunnkvotene som skal utløse ferskfiskbonusen
.
Fiskarlaget viser for øvrig også til tidligere forslag om å dele kvantumet som skal disponeres til
ferskfiskordningen for lukket gruppe i to kvotekomponenter, over/under 21 meter. Det konstateres
at Fiskeridirektoratet ikke har foreslått dette i forslagene for 2022, men Fiskarlaget forventer at
dette imøtekommes og bygges inn i 2022-reguleringene.
Overføring av fangst i notfisket
Norges Fiskarlag har flere ganger tidligere bedt om at overføring av fangst mellom fartøy i
seinotfisket må bli tillatt, uten å bli hørt. Forbudet mot å overføre fangst til annet fartøy skaper i
enkelte tilfeller vanskelige situasjoner i seinotfisket, og Fiskarlaget kan ikke se at det er saklig
grunnlag for å ha et slikt forbud.
Norges Fiskarlag ber derfor be om at myndighetene endrer forbudet om overføring av fangst
mellom fartøy i seinotfisket slik denne er utformet i § 28 første ledd i forskrift om regulering av
fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2022.

og Fiskar lag ets S er vic ekontor AS Postb oks 1233 To rgard, 7462 T ro ndh ei m
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50
Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094

Torsketrål og seitrål
Norges Fiskarlag anmoder om at trålernes gruppekvoter fordeles etter samme opplegg i 2022 som
for 2021, med fartøykvote til det enkelte fartøy, og at det gis en overregulering på 10 %. Vi tar
forbehold om at det kan bli aktuelt å foreslå endringer i overreguleringen i løpet av 2022.
Konvensjonell hav
Norges Fiskarlag tilrår at det settes en kvote i samme størrelsesorden som ved årets fiske for
konvensjonell hav, samt at bifangstavsetningen på 500 tonn videreføres og med samme
bifangstprosent.
Pelagisk trål og nordsjøtillatelse
Fartøy med pelagisk trål eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 100 tonn sei per fartøy som
bifangst, herunder også i fisket etter vassild innenfor samme avsetning som tidligere (500 tonn).
Norges Fiskarlag foreslår at gjeldende ordning med bifangst videreføres også for 2022
reguleringen.
Not
I fisket etter sei med not nord for 62° N bør det legges opp til samme regulering som i
inneværende år. Norges Fiskarlag anbefaler på bakgrunn av erfaringer fra fisket at det reguleres
med maksimalkvoter som er overregulert i en størrelsesorden 15-25%.
Fiskarlaget tilrår at fartøy med hjemmelslengde under 15 meter får overreguleringen som
garantert kvantum, slik det har vært inneværende år.
Landsstyret ber Fiskeridirektoratet vurdere konsekvenser av å tillatte at seinotfartøy kan fiske
konvensjonell seikvote med not.
Lukket gruppe kyst
Norges Fiskarlag anbefaler at fisket i lukket kystgruppe blir regulert gjennom Finnmarksmodellen
med etablerte fordelingsnøkler med garanterte kvoter og maksimalkvoter. Fiskarlaget tilrår at
overreguleringen i alle gruppene i hovedsak videreføres i 2022 på samme nivå som fra årets start i
2021.
Norges Fiskarlag har som kjent et annet syn på overreguleringsprinsipp/modell for lukket gruppe,
men konstaterer at det ikke er støtte hos myndighetene for å gjeninnføre regimet som var
gjeldende til og med 2016.
Åpen gruppe
Fiskarlaget finner å kunne tilrå at reguleringen av seifisket i åpen gruppe i 2022 videreføres som et
fritt fiske, slik som i inneværende år.»
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