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6.10 SEI I NORDSJØEN OG SKAGERAK I 2018            

 

 

6.10.1 FISKET I 2017 

 

 

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

62°N i 2017 er gjengitt i tabell 1. Tabellen viser at det ble fisket 3 535 tonn under totalkvoten 

i 2017, tilsvarende en kvoteutnyttelse på 93 %. Norge og EU er i den bilaterale avtalen enige 

om en kvotefleksibilitetsordning på inntil 10 %, så de 3 535 tonnene tas med inn i 2018.  

 

 

Tabell 1: Gruppekvoter og fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei sør for 62°N i 2017 

Fartøygrupper Forskrifts-

kvote 

(tonn) 

Justert 

kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 
Rest  

(tonn)  
Utnyttelse   

(%) 
Verdi 

(1000 kr) 

Trål totalt 38 009 39 980 41 616  -1 636  104 % 339 397 

Torsketrål1 24 096 25 535 28 963  -3 428  113 % 239 340 

Seitrål 6 272 6 646 6 381  265  96 % 52 727 

Avgrenset nordsjøtrål 1 758 1 794 2 030  -236  113 % 18 461 

Pelagisk-/nordsjøtrål 5 783 5 905 4 142  1 763  70 % 28 870 

Bifangst pelagisk-/nordsjøtrål2 100 100 100  -    100 % 697 

Not 5 500 5 500 2 663  2 837  48 % 12 370 

Konvensjonelle totalt 8 000 8 000 5 547  2 453  69 % 55 616 

Konvensjonelle havfiskefartøy    1 771  -1 771   18 719 

Andre konvensjonelle fartøy    3 776  -3 776   36 897 

Forskning og undervisning 10 10 15  -5  150 % 137 

Annet (inkl. agn og 

fritidsfiske) 
   114  -114   320 

Totalt 51 519 53 490 49 955  3 535  93 % 407 841 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 2. mai 2018 
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 ikke bifangstestimat for 2017, men det legges til grunn at hele bifangstavsetningen ble tatt.     

 

 

6.10.2 KVOTER OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2018 

 

 

Norge og EU ble i kvoteforhandlingene for 2018 enige om en TAC på 105 793 tonn i ICES 

statistikkområde 4 og 3.a. 

 

Norges andel på 52 % i Nordsjøen og Skagerrak gav dermed en kvote på 55 012 tonn sei for 

2018. I tillegg byttet Norge til seg 250 tonn sei fra EU, mens vi byttet bort 880 tonn til 

Sverige, som gir en netto kvote på 54 382 tonn. Av dette er 10 tonn avsatt til forsknings- og 

undervisningskvoter. 
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De 3 535 tonnene som ble overført fra 2017 kommer i tillegg til nevnt kvoten over. Dette 

kvantum er ikke oppgitt i forskrift, men hensyntas i oppfølgingen av fisket. 

 

I tillegg til dette ble det klart at norske fartøy kan fiske inntil 640 tonn sei i EU-sonen i ICES 

statistikkområde 6.a. nord for 56°30’ N. Dette er ikke fordelt mellom fartøygruppene. Den 

18. april ble fisket på denne kvoten stoppet da kvoten var beregnet oppfisket. 

 

 

Tabell 2: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i fisket etter sei sør for 62°N i 2018 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvoter 

(tonn) 

Justerte 

kvoter 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 
Rest  

(tonn) 
Utnyttelse   

(%) 
Verdi 

(1000 kr) 

Trål totalt 40 872 44 407 15 155 29 252 34 % 100 525 

Torsketrål1 26 187 28 767 13 017 15 750 45 % 87 015 

Seitrål1 6 816 7 487 1 281 6 206 17 % 8 563 

Avgrenset nordsjøtrål 1 811 1 876 646 1 230 34 % 4 306 

Pelagisk-/nordsjøtrål 5 960 6 177 111 6 066 2 % 337 

Bifangst pelagisk-/nordsjøtrål2 100 100 100 0 100 % 304 

Not 5 500 5 500 612 4 888 11 % 725 

Konvensjonelle totalt 8 000 8 000 1 621 6 379 20 % 15 961 

Konvensjonelle havfiskefartøy   846   9 408 

Andre konvensjonelle fartøy   775   6 553 

Forskning og undervisning 10 10 0 10 0 % 3 

Annet (inkl. agn og 

fritidsfiske) 
  21 -21  117 

Totalt 54 382 57 917 17 309 40 608 30 % 117 331 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 2. mai 2018 
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 ikke bifangstestimat for 2017, men det legges til grunn at hele bifangstavsetningen ble tatt. 

 

 

Årets kvote er høyere enn i fjor, samtidig som vi har fisket mindre. For å hindre at deler at 

årets kvote blir stående ubrukt ved årets slutt ble det 2. mai foretatt en refordeling for deler av 

trålgruppen. 

 

Notfisket avvikles som et fritt fiske innenfor gruppekvoten på 5 500 tonn, og per 2. mai er om 

lag 11 % av gruppekvoten oppfisket. Notfisket foregår hovedsakelig i mai. 

 

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

maksimalkvote på 800 tonn. Gruppen har per 2. mai fisket 20 % av gruppekvoten på 

8 000 tonn. Gruppen fisker normalt mye en periode i februar, og har ellers et relativt jevnt 

fiske utover året, med hovedtyngden på høsten. 

 

Fartøy med torsketråltillatelse er regulert med maksimalkvoter. Fartøy med torsketråltillatelse 

registrert som ferskfisk- og rundtrålere fikk en maksimalkvote på 800 tonn fra årets start; 

fabrikktrålere fikk en maksimalkvote på 1 120 tonn. Den 2. mai ble kvotene økt til hhv. 1 000 

og 1 400 tonn. Per 2. mai i år har torsketrålerne fisket 13 017 tonn, noe som tilsvarer en 

kvoteutnyttelse på 45 %. Gruppen fisker mest i perioden februar-juni. 
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Fartøy med seitråltillatelse er i likhet med torsketrålerne regulert med maksimalkvoter, disse 

var fra årets start på 600 tonn pr. kvotefaktor. Den 2. mai ble de økt til 800 tonn. Gruppen har 

fisket nesten 1 281 tonn per 2. mai, en utnyttelsesgrad på 17 %. Gruppen fisker normalt lite 

om sommeren.  

 

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 en kvotefaktor på 1. Andre fartøy med 

avgrenset nordsjøtråltillatelse har en kvotefaktor på 0,5.  

 

Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse kan ikke fiske direkte etter sei, men kunne fra årets 

start ha inntil 40 % sei som bifangst per hal og ved landing. Dette bifangstregimet ble innført 

i 2017 for å hindre at gruppen fisket utover egen gruppekvote. Den 2. mai ble 

bifangstadgangen økt til 49 %. Fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse fisker innenfor en 

maksimalkvote på 300 tonn per kvotefaktor. Av gruppekvoten på 1 876 er det per 2. mai 

fisket 646 tonn (34 %). Gruppen fisker relativt jevnt hele året. 

 

Fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse fisker innenfor en maksimalkvote på 500 tonn. 

Av gruppekvoten på 6 177 er det fisket 11 tonn (2%). Gruppen fisker normalt lite før mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 


