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1 Sei nord for 62°N
1.1 Gjeldende minstemål
Gjeldende bestemmelser om minstemål på sei nord for 62°N listet i utøvelsesforskriftens § 43
nr. 16:
Sei
a) nord for 62° N

45 cm

c) For ,fisket etter sei med not gjelder følgende minstemål:
- i området nord for Lofotodden sørligste punkt og derfra i rettvisende peiling
vest, Lofotens innerside og videre innover til bunnen av Ofotfjorden med
tilstøtende fjordarmer.
I åpne sund på Lofotens innerside og i Ofotfjorden begrenses området av
følgende linjer:
Sundstraumen ved Sund lykt i rettvisende vest, Nappstraumen ved Grænvika
lykt i rettvisende vest, Gimsøvstraumen ved Ryngvær nordre lykt i rettvisende
vest, Raftsundet ved Digemulen lykt i rettvisende vest, ljeldsundet ved
Lødingen lykt i rettvisende øst og Ramsundet ved Ramnesodden i rettvisende
vest
42 cm
- Mellom Lofotodden som beskrevet ovenfbr og 62° N

40 cm

- I området mellom 66° 33' N og 62° N
35 cm
Fiskeridirektoratet kan bestemme at minstemålet på 35 cm ikke lenger skal
gjelde når det i dette området er beregnet oppfisket 3 000 tonn sei under
40 cm i det enkelte reguleringsår
Sistnevnte er å forstå slik at minstemålet i utgangspunktet er satt til 40 cm også i området
mellom 66° 33' N og 62° N, men at det likevel kan fiskes et kvantum på inntil 3000 tonn sei
med minstemål på 35 cm. Bakgrunnen for dette er beskrevet i pkt. 1.4.

1.2 Tillatt innblanding av sei under minstemål
1 henhold til utøvelsesforskriftens § 46 er det tillatt følgende innblanding av sei under
minstemål:
(2) Vedsfiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskaper nord for 62°
N er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i
de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i statistikkområde 03 (Øst-Finnmark)
er det adgang til å ha til sammen 30 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de
enkelte,fangster.
For sei refererer (ovennevnte) § 46 annet ledd til minstemålet på 45 cm.
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§ 46 tredje ledd omhandler tillatt innblanding ved fiske med not:
(3) Vedfiske etter sei med not nord for 62° N er det i de områder hvor minstemålet på
notfisket sei er 40 cm eller høyere tillatt å ha inntil 30 % sei under minstemål i antall i
de enkelte fangster.

1.3 Stenging av områder for å begrense fangst av fisk under
minstemål
Fiskeridirektoratet kan stenge områder nord for 62° N for fiske i tilfeller hvor det registreres
relativt mye fisk under minstemål, jf. utøvelsesforskriftens § 47 første ledd:
For å begrense fisket av reker, torsk, hyse, sei og blåkveite under minstemål, samt uer
under 32 cm, kan Fiskeridirektoratet forby .fisket etter disse artene i visse området
nord for 62° N

1.4 Unntak fra minstemålsbestemmelsene
Et minstemål på 35 cm for inntil 3000 tonn sei pr. reguleringsår i området mellom 66° 33' N
og 62° N (se pkt. 1.1), mot et minstemål på 40 cm utover dette, kan betraktes som et unntak
fra minstemålsbestemmelsene. Den årlige avsetning på 3000 tonn med minstemål på 35 cm
ble innført i 1999. Bakgrunnen var en avveining av ulike hensyn, og har presumptivt vært
ment å gi tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne gjennomføre et notfiske i rimelig utstrekning.
For øvrig har det i et par tilfeller blitt gitt dispensasjon fra minstemålsbestemmelsen ved
notfiske etter sei, senest ved forskriftsendring av 8. september 2008. Reguleringsforskriften
for fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2008 ble da endret slik med en ny § 12a:
Uavhengig av bestemmelsen om minstemål .fOr sei i .fisket etter sei med not iforskrifi
om utøvelsen av ,fiske i sjøen § 43 punkt 16 bokstav dførste strekpunkt (42 cm), er det
fra 8. september 2008 til og med 31. desember 2008 i notfiske etter sei tillatt å fiske sei
som har minstemål 40 cm i området som er nevnt i bestemmelsen.
Denne forskriftsendringen ble fastsatt på bakgrunn av liten tilgjengelighet av sei over 42 cm,
mens det fantes sei ned mot 40 cm på enkelte fangsfelt. I en situasjon hvor det gjenstod å fiske
en betydelig del av notflåtens seikvote, ble det fra næringens side argument for at industrien
hadde behov for tilførsler ut over det som allerede var mottatt, og at "det ikke vil være noen
alvorlig belastning dersom det i en periode blir dispensert fra minstemålet nord for
Lofotodden"
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2 Sei sør for 62°N
2.1 Gjeldende minstemål
Gjeldende minstemål på sei sør for 62°N, jf. utøvelsesforskriftens § 43 nr. 16:
Sei
b) sør for 62° N

40 cm

Folifisket etter sei med not gjelder .følgende minstemal:
- Sør for 62° N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene

32 cm

2.2 Tillatt innblanding av sei under minstemål
I henhold til utøvelsesforskriftens § 46 er det tillatt følgende innblanding av sei under
minstemål:
(6) Vedfiske i området beskrevet i [utøvelsesforskriften] § 3 nr. 4 (Skagerrak) kan
landing av artene nevnt i 43 nr. 1 —17 [herunder seiJ og nr. 21 og 22 inneholde
opptil 10 % i vekt av fisk under minstemål regneffor hver art.

2.3 Stenging av områder for å begrense fangst av fisk under
minstemål
Fiskeridirektoratet kan stenge områder sør for 62° N. jf. utøvelsesforskriftens § 47 annet ledd:
For å begrense .fisket av torsk under 35 cm, hvse under 30 cm, sei under 35 cm og
hvitting under 27 cm, kan Fiskeridirektoratefforby sfisket etter disse artene i visse
området sør for 62° N.
Denne bestemmelsen er fastsatt iht. avtale med EU.

3 Generelle unntak fra minstemålsbestemmelsene
3.1 Sei til agn
I utøvelsesforskriftens § 45 annet ledd er det et unntak for sei som fiskes til agn:
(2) Minstemål fastsatt i § 43 nr. 16 gjelder ikke for sei son ffiskes til eget agnforbruk.
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon .før agnfiske av sei som ikke er
til eget agnforbruk.
Ved tildeling av agnkvoter av sei til S/L Fiskernes Agnforsyning har det også blitt gitt
dispensasjon fra minstemålsbestemmelsene.
Det er relativt små kvantum undermåls sei som nyttes til agn, og ved anvendelse til enkelte
typer agn er det avgjørende at seien er liten.
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3.2 Fritidsfiske
I utøvelsesforskriftens § 45 første ledd første punktum er det et generelt unntak (både nord og
sør for 62° N) ved fritidsfiske når fangsten ikke omsettes:
(1) Minstemål fastsatt i § 43 gjelder ikke fisk til bruk i egen husholdning.
Fiskeri- og kystdepartementet har varslet at dette unntaket i første punktum vil bli opphevet
fra 1. januar 2010, for alle arter listet under § 43. De unntak som gjelder ved fiske etter
makrell (§ 45 tredje og f.jerde ledd) skal imidlertid også gjelde ved rekreasjonsfiske.
Fritidsfiskere og organisasjoner har reagert på at de som driver rekreasjonsfiske også skal
omfattes av minstemålsbestemmelsene. Innvendingene er særlig knyttet til rekreasjonsfisket
etter sei, som foregår kystnært på seiens oppvekstområder.
For yrkesfiskere er sei som anvendes til eget agnforbruk unntatt fra minstemålsbestemmelsene
(pkt. 3.1). Det kan derfor argumenteres for at det er rimelig å ha et tilsvarende unntak for fisk
til bruk i egen husholdning. Fiskeri- og kystdepartementet vil i løpet av høsten vurdere om det
for fiske av sei til egen husholdning skal videreføres et unntak fra minstemålsbestemmelsene.
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