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4.10 SEI I NORDSJØEN OG SKAGERAK I 2016            

 

 

4.10.1 FISKET I 2015 

 

Oversikt over kvoter og fangst fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter sei sør for 

62°N i 2015 er gjengitt i tabell 1. Tabellen viser at det ble fisket nær 2 000 tonn over 

totalkvoten i 2015, tilsvarende en kvoteutnyttelse på 106 %. Norge og EU er i den bilaterale 

avtalen enige om en kvotefleksibilitetsordning på inntil 10 %. Dette er ikke fordelt på de 

enkelte gruppene i den norske reguleringen.  

 

 

Tabell 1: Gruppekvoter og fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei sør for 62°N i 2015 

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 
Fangst 

(tonn) 
Rest  

(tonn)  
Utnyttelse   

(%) 
Verdi 

(1000 kr) 

Trål totalt 20 233 26 304 -6 071 130,0 % 309 203 

Torsketrål1 11 120 11 593 -473 104,3 % 130 305 

Seitrål 2 894 6 365 -3 471 219,9 % 90 149 

Avgrenset nordsjøtrål 1 430 3 992 -2 562 279,2 % 41 749 

Pelagisk-/nordsjøtrål 4 689 4 255 434 90,7 % 47 001 

Bifangst pelagisk-/nordsjøtrål1 100 100 0 100,0 %   

Not 5 500 4 262 1 238 77,5 % 21 515 

Konvensjonelle totalt 8 000 5 081 2 919 63,5 % 53 480 

Konvensjonelle havfiskefartøy   2 208     25 293 

Andre konvensjonelle fartøy   2 873     28 187 

Forskning og undervisning 11 5 6 42,2 % 20 

Annet (inkl. agn og fritidsfiske)   79     359 

Totalt 33 744 35 731 -1 987 105,9 % 384 577 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 9. mai 2016 
1 Enkelte torsketrålere har strukturkvoter fra seitrålgruppen og følgelig skal noe av kvantumet fra torsketrålerne belastes 

seitrålernes gruppekvote. Dette er hensyntatt i tabellen ovenfor, men blir ikke utført i Fiskeridirektorats ukestatistikk.  
2 Det foreligger foreløpig ikke bifangstestimat for 2015, men det legges til grunn at hele bifangstavsetningen ble tatt.     

 

 

4.10.2 KVOTER OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2016 

 

Norge og EU ble i kvoteforhandlingene for 2016 enige om en TAC på 68 601 tonn i ICES 

statistikkområde IIIa, IV og VI. Som utgangspunkt gir dette en kvote på 62 153 tonn i 

Nordsjøen og Skagerrak, hvorav Norge har en andel på 52 %. Som følge av at EU fra 1. 

januar 2016 innførte ilandføringsplikt for en rekke fartøygrupper som fisker etter sei, ble 

TAC oppjustert med 5,7 % slik at endelig TAC ble fastsatt til 65 696 tonn. 

 

Norges andel av avtalt TAC er som nevnt 52 %, hvilket gir en kvote på 34 162. Norge byttet 

til seg 250 tonn sei fra EU, slik at kvotegrunnlaget er 34 412. Av dette settes det av 880 tonn 

sei til Sverige i henhold til «Sverigeavtalen» for 2016. Norsk totalkvote for 2016 ble dermed 

på 33 532 tonn, hvorav 10 tonn er avsatt til forskning.  

 



2 

 

I tillegg til dette ble det klart at norske fartøy kan fiske inntil 500 tonn sei i EU-sonen i ICES 

statistikkområde VIa nord for 56°30’ N. Dette er ikke fordelt mellom fartøygruppene. Den 

25. april var den norske kvoten på 500 tonn sei i ICES-statistikkområde VIa beregnet 

oppfisket. Fisket ble stoppet samme dag.  

 

 

Tabell 2: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei sør for 62°N i 2016 

Fartøygrupper 
Kvote 

(tonn) 
Fangst 

(tonn) 
Rest  

(tonn)  
Utnyttelse   

(%) 
Verdi 

(1000 kr) 

Trål totalt 20 022 14 500 5 522 72,4 % 137 062 

Torsketrål1 10 966 10 011 955 91,3 % 93 414 

Seitrål1 2 854 2 518 336 88,2 % 23 528 

Avgrenset nordsjøtrål 1 426 1 689 -263 118,5 % 18 074 

Pelagisk-/nordsjøtrål 4 776 282 4 494 5,9 % 2 045 

Not 5 500 1 041 4 459 18,9 % 4 494 

Konvensjonelle totalt 8 000 1 488 6 512 18,6 % 16 645 

Konvensjonelle havfiskefartøy   834     10 717 

Andre konvensjonelle fartøy   653     5 928 

Forskning og undervisning 10 0 10 0,0 % 0 

Annet (inkl. agn og fritidsfiske)   19     40 

Totalt 33 532 17 047 16 485 50,8 % 158 241 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 9. mai 2016 
1 Enkelte torsketrålere har strukturkvoter fra seitrålgruppen og følgelig skal noe av kvantumet fra torsketrålerne belastes 

seitrålernes gruppekvote. Dette er hensyntatt i tabellen ovenfor, men blir ikke utført i Fiskeridirektorats ukestatistikk.  

 

 

Notfisket avvikles som et fritt fiske innenfor gruppekvoten på 5 500 tonn, og per 9. mai er om 

lag 19 % av gruppekvoten oppfisket.  

 

Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap ble fra årets start regulert med en 

maksimalkvote på 800 tonn. Gruppen har per 9. mai fisket 1 488 tonn av gruppekvoten på 

8 000 tonn.  

 

Fartøy med torsketråltillatelse er regulert med maksimalkvoter. For fartøy med 

torsketråltillatelse som er registrert som fabrikktrålere ble maksimalkvoten satt til 560 tonn 

ved årets start. For øvrige torsketrålere, samt seitrålere ble maksimalkvoten satt til 400 tonn. 

Hittil i år har torsketrålerne fisket i overkant av 10 000 tonn, noe som tilsvarer en 

kvoteutnyttelse på 91 %.  

 

Fartøy med seitråltillatelse er i likhet med torsketrålerne regulert med maksimalkvoter på 

400 tonn pr. kvotefaktor. Av gruppens kvote på 2 854 tonn står det nå igjen 336 tonn, noe 

som tilsvarer en kvoteutnyttelse på 88 %.    

 

Fartøy med nordsjøtråltillatelse, pelagisk tråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse har 

siden 2011 blitt regulert innenfor en samlet gruppekvote.   

 

Gruppekvoten fordeles med 77 % til fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse 

og 23 % til fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse. Fartøy med avgrenset 

nordsjøtråltillatelse, som har fisket mer enn 325 tonn i ett av årene 2006, 2007 eller 2008, har 
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en kvotefaktor på 1. Andre fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse har en kvotefaktor på 

0,5.  

 

Fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og fartøy med avgrenset 

nordsjøtråltillatelse med kvotefaktor 1 kan maksimalt fiske og lande inntil 400 tonn. Andre 

fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse kan dermed maksimalt fiske og lande inntil 200 

tonn.  

 

Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse har hittil i år fisket 1 689 tonn, noe som er 263 tonn 

over gruppekvoten. Fiskeridirektoratet har i samråd med næringen latt denne gruppen 

fortsette fisket til tross for at gruppekvoten er fisket opp. Fiskeridirektoratet følger fisket i 

denne gruppen nøye, og vil fortløpende vurdere behovet for at dette stoppes.  


