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Regulering av fisket etter sei sør for 62° N i 2023 

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25.-26.oktober d.å. fattet følgende vedtak:  
 

«Norges Fiskarlag viser til at det foreløpig ikke er inngått kvoteavtale for Nordsjøen for 2023 
mellom Norge, Storbritannia og EU om en kvoteavtale, slik at kvotenivået på sei for 2023 ennå 
ikke er klart. Fiskarlaget har imidlertid merket seg kvoterådet fra ICES innebærer en øknng på 
18% fra 2022, hvor anbefalt og fastsatt TAC var 49 614 tonn i 2022, mens rådet for 2023 er på 58 
912 tonn. 

Norges Fiskarlag legger til grunn at fordelingen av den norske totalkvoten også for 2023 følger 
gjeldende fordelingsvedtak fastsatt i landsmøtevedtakene 6/07 og 5/15 om langsiktig fordeling av 
ressurser. Dette gir 8.000 tonn sei til konvensjonelle fartøyer og 5.500 tonn til notflåten. Av det 
resterende kvantum avsettes først 5.000 tonn til nordsjøtrålerne, før resten fordeles slik: 
8 % til nordsjøtrål (pelagiske trålere, avgrenset-/nordsjøtrål), 19 % til seitrål og 73 % til 
torsketrål. 

Fartøy med torsketrål- og seitråltillatelse  
Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten fordeles på fartøyene med torsketråltillatelse og 
seitråltillatelse etter samme hovedprinsipp som i 2022. Spørsmålet om overregulering for de 
nevnte gruppene kommer Norges Fiskarlag tilbake til når totalkvoten er fastsatt. 

Avgrenset nordsjøtrål, nordsjøtrål og pelagisk trål  
I 2021 var det forbudt for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse å fiske direkte etter sei, men 
fartøyene kunne ha inntil 40% bifangst avgrenset av et kvotetak på 250 tonn ved kvotefaktor 1, og 
125 tonn ved kvotefaktor 0,5. Bifangstprosenten ble økt til 49% den 11.mars, og 30.mars ble det 
åpnet for et direktefiske. Senere ble maksimalkvotene økt en rekke ganger. I 2019 og 2020 hadde 
fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse adgang til å drive et direktefiske etter sei fra årets start, 
ettersom det ble vurdert som lite sannsynlig at totalkvoten ville bli fisket opp.  

Norges Fiskarlag tilrår på bakgrunn av erfaringer fra årets sesong og den forventede økningen på 
18% i kvotenivået for 2023 at tidligere reguleringsordning med tilgang til et direktefiske 
videreføres fra årets start for fartøy med avgrenset nordsjøtrål. I Fiskeridirektoratets vurdering av 
reguleringsopplegget for avgrenset nordsjøtrål i 2023 bør også utviklingen i antall aktive 
konsesjoner kartlegges slik at kvotene ikke blir satt for ekspansivt i begynnelsen av året. 

Norges Fiskarlag tar sikte på å komme tilbake til spørsmålet om kvotenivåer og overregulering for 
de øvrige trålgruppene når totalkvoten er fastsatt. 

Konvensjonelle havfiskefartøy og notflåten 
Reguleringsopplegget for notflåten og konvensjonelle fartøyer tilrås i all hovedsak videreført i 2023 
som i 2022, som innebærer et fritt fiske for notflåten, mens konvensjonelle fartøyer gis en 
maksimalkvote på 1000 tonn fra årets start. Det må vurderes å sette kvotebegrensning på fartøy 
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som velger å fiske notkvoten med konvensjonelle redskaper dersom redskapsfleksibilitet og bruk 
av snurrevad får et økende omfang, da dette vil føre til økt press på bifangst av torsk.» 
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Norges Fiskarlag 

 
Jan Birger Jørgensen 

 
Trude Knutsen 

      
 
    
 

Kopi til: 

Medlemslag 
Landsstyret          

  

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 

 

 

 

 


