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Fjordfiskenemnda - Innspill til reguleringene for 2021; sak 10/2020 

om regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2021  

Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda (FFN). 

 

Fjordfiskenemnda behandlet fiskerireguleringer for 2021 på nemndas møter 

10. juni, 2. september og 3. november 2020, og har følgende innspill til arbeidet 

med neste års reguleringer: 

 

«Fjordfiskenemnda minner innledningsvis om at det i relevante reguleringssaker må 

fremkomme konkrete og reelle vurderinger av hvordan reguleringsforslag vil påvirke det 

materielle og økonomiske grunnlaget for samisk kultur og næring . 

 

Fisket etter sei nord for 62° N [sak 10/2020]: 

Fjordfiskenemnda foreslår at overreguleringen i notfisket etter sei tas ned til 20 % i 

reguleringen for 2021. 

 

Videre er nemnda imot Fiskeridirektoratets forslag om at videreføre bestemmelsen om at 

fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter sei med not, og som også har 

adgang til å delta i fisket med konvensjonelle redskaper i lukket gruppe, kan fiske begge 

seikvotene. Det er et grunnleggende prinsipp i norsk fiskeriforvaltning at et fartøy bare kan 

fiske en grunnkvote pr. fiskeri. Dette prinsippet har bl.a. vært nedfelt i 

kvoteutnyttelsesbestemmelsene i de årlige reguleringsforskriftene, og skal bidra til en 

rettferdig og stabil fordeling av kvotegrunnlaget. Unntaket fra dette i 2014 var ment som 

et midlertidig tiltak i en situasjon med tilnærmet fritt fiske etter sei, og ikke som et varig 

unntak under normale forhold. Kvotesituasjonen i fisket etter sei er i dag langt mer 

presset, og nemnda mener det er viktig at angjeldende unntak ikke videreføres.» 
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