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Høring – Regulering fangst sel Vesterisen og Østisen 2021
Sjømatbedriftene viser til høringsbrev på Fiskeridirektoratets nettsider, med svarfrist den 25.01.21.
Sjømatbedriftene leverer med dette sitt høringssvar.

Bakgrunn
Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsnotat om forslag til regulering av fangst av sel i Vesterisen
og Østisen i 2021.
Vilkårene for å få tillatelse til å drive fangst av sel fremgår i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om
spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 8-2.
Fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og være egnet og utrustet for å drive selfangst. Videre
må fartøyet ha kapasitet som er egnet til å sikre at råvaren blir utnyttet på en økonomisk
hensiktsmessig og tilfredsstillende måte. Fartøyet må ha frysekapasitet og kapasitet for
ombordbehandling.
Fartøyets skipper og mannskap må som hovedregel ha deltatt på Fiskeridirektoratets kurs for
selfangere. Skipperen må delta hvert år, mens det er tilstrekkelig at mannskapet deltar annethvert år.
Fartøy som ønsker å delta i fangst må sende skriftlig søknad om dette, jf vilkårene ovenfor. Tillatelse
til fangst kan gis uavhengig av om det etableres tilskuddsordning for fangsten, og om fartøyet
eventuelt får tilskudd.

Selfangsten 2020
Samtlige kvoter og reguleringstiltak ble fastsatt i samsvar med tilrådninger fra
Havforskningsinstituttet (inkludert ICES og Sjøpattedyrutvalget) og i henhold til kvote og
fangstperiode avtalt i de bilaterale forhandlingene mellom Norge og Russland.
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Fem fartøy søkte om tillatelse til å delta i selfangsten. Fire fartøy fikk positive svar og tre av
fartøyene deltok i fangst i Vesterisen. Det var ingen fangst i Russlands økonomiske sone (Østisen),
hverken fra norske eller russiske fartøy.
På grunn av koronautbruddet og tiltakene for å bekjempe spredningen av viruset ble fangsten
gjennomført uten inspektør om bord.
Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte også for 2020 en begrenset tilskuddsordning, for å bidra
til at næringen gis mulighet til å skape størst mulig verdier av råstoff basert på sel. De tre deltakende
fartøyene ble etter søknad tildelt økonomisk støtte. Forbudet mot fangst av klappmyss i Vesterisen
ble videreført. TAC og norsk kvote av grønlandssel ble satt til 11 548 dyr. Fangsten var høyere enn
fjorårets fangst, se Tabell nedenfor:
År
2020

2019

2018

2017

2016

Område

Kvote

Fangst*

Herav forskning*

Vesterisen

11 548

11 284

Østisen

7000

Vesterisen

26 000

4729

Østisen

7000

602

Vesterisen

26 000

2094

Østisen

7000

2241

Vesterisen

26 000

1033

7

Østisen

7000

1

1

Vesterisen

21 270

1129

6

Østisen

7000

11

18

*Antall grønlandssel omregnet til voksne dyr i årene 2016-2019. Det ble ikke fastsatt omregningsfaktor i
2020.

Forbudet mot fangst av diende unger ble opprettholdt. Fangstperioden varte fra 1. april – 30. juni,
men i perioden 1. – 10.- april var det utelukkende tillatt å fange voksne dyr.
Mattilsynets regelverk for kvalitetsgodkjenning av kjøtt er f.o.m. 2019 endret, og det kreves således
ikke lenger at selkjøtt må godkjennes av veterinær på feltet.
For grønlandsselbestanden i Vesterisen foreligger oppdatert informasjon om både ungeproduksjon og
produksjonsevne. ICES klassifiserer derfor bestanden som data-rik. På grunn av problemer med
realistisk modellering av bestanden (se uttalelse fra HI), har ICES likevel anvendt den såkalte
Potential Biological Removal (PBR) metoden ved beregning av mulige fangstopsjoner. Denne
metoden brukes for å beregne hvorvidt utilsiktet bifangst av bl.a. sel er bærekraftig i forhold til
bestandenes størrelse. En fangstopsjon basert på denne tradisjonelle PBR-metoden gir en kvote på
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11.548 grønlandssel fra 2020 og påfølgende år. De tradisjonelle fangstperiodene foreslås videreført.
Det innebærer fangst av voksne dyr i perioden 1. april – 30. juni og fra 10. april – 30. juni for ett år
og eldre grønlandssel, forutsatt at fangsten foregår utenom kastelegrene.

Vesterisen – klappmyss
I sin langsiktige, føre-var baserte forvaltningsstrategi har ICES definert en nedre grense Nlim som er
30% av maksimalt kjente målinger av bestanden. For bestander som befinner seg på, eller under
dette nivå, anbefaler ICES at der ikke tillates noen form for fangst. Siden klappmyssbestanden i
Vesterisen åpenbart ligger under Nlim i dag, vil anbefalingen fra ICES være at det fremdeles ikke
tillates fangst.

Østisen – grønlandssel
Norske fartøy har i 2021 etter bilaterale forhandlinger mellom Norge og Russland til disposisjon en
kvote på 7000 grønlandssel i Russlands økonomiske sone. Fangsten kan foregå i perioden 1. mars –
1. juni.

Sjømatbedriftenes vurdering:
Sjømatbedriftene merker seg at samtlige kvoter og reguleringstiltak ble fastsatt i samsvar med
tilrådninger fra Havforskningsinstituttet, (inkludert ICES og Sjøpattedyrutvalget) og i henhold til
kvote og fangstperiode avtalt i de bilaterale forhandlingene mellom Norge og Russland. Videre
merker vi oss at de tradisjonelle fangstperiodene foreslås videreført. Det oppfattes som positivt at
ICES klassifiserer dataene for grønlandsselbestanden i Vesterisen som data-rik. Da det foreligger
oppdatert informasjon om både ungeproduksjon og produksjonsevne.
Sjømatbedriftene ser det som positivt at det er økning i norsk utnyttelse av kvotene i Vesterisen og
håper at dette opprettholdes også fremover. Av denne grunn anmoder Sjømatbedriftene, Nærings- og
fiskeridepartementet om å fremholde tilskuddsordningen for å bidra til at næringen gis mulighet til å
skape størst mulig verdier av råstoff basert på sel.
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Sjømatbedriftenes konklusjon:
Sjømatbedriftene støtter forslaget til foreslått regulering.

Med vennlig hilsen
Sjømatbedriftene

Robert Eriksson
Administrerende direktør

Helene Kristoffersen
Fagsjef fangstbasert industri
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