Sjøpattedyrrådet fattet på møtet 22. oktober 2008 følgende vedtak:
Sak 5/2008 Regulering av jakt på sel langs Norskekysten i 2009

Sjøpattedyrrådet tar Havforskningsinstituttets tilrådning om kvoter for 2008 til etterretning.
Rådet gjentar henvisningen til vedtak av 4. september 2006 og 28. november 2007, hvor den
politiske målsettingen om å redusere bestandene av sel for å begrense problemene selen
medfører, ble tillagt avgjørende vekt ved tilrådning om kvotefastsettelse. Kvotene av havert og
steinkobbe er i disse årene satt til 15 % av bestandsanslaget for havert og13 % av
bestandsanslaget for steinkobbe.
Etter en totalvurdering finner Sjøpattedyrrådet grunnlag for å tilrå en videreføring av
prinsippene for kvotefastsettelse. Det vises i den forbindelse også til at forvaltningsplan for
havert og steinkobbe påregnes ferdigstilt i 2009.

Kvoter på havert
Flertallet i Sjøpattedyrrådet (Liv Holmefjord (Fiskeridirektoratet), Knut Nygaard (G.C.Rieber
& Co), Webjørn Svendsen (Norges Jeger og Fiskeriforbund), Jørn Pedersen og Aud Kirsti
Hansen (Norges Fiskarlag)) tilrår at kvotene av havert videreføres i 2009. Dette vil innebære
kvoter på 15 % av bestandsanslaget fra 2007.
Et mindretall (Inge-Arne Eriksen (Sametinget), Erlend Hansen( Norsk Sjømannsforbund),
Nils-Jørgen Nilsen og Jan Kristiansen (Norges Småkvalfangerlag))støtter en videreføring av
kvotene i delområdene Lista – Stad og Stad – Lofoten, men at området Vesterålen – Varanger
tildeles en kvote på 300 havert, hvilket tilsvarer 20 % av gjennomsnittlig bestandsanslag.

Kvoter på steinkobbe
Sjøpattedyrrådet tilrår mot en stemme at kvotene av steinkobbe videreføres i 2009. Dette vil
innebære kvoter på 13 % av bestandsestimatene basert på tellinger fra 2003 – 2006.
Sametinget går inn for at det fastsettes en kvote på 75 steinkobber i Finnmark, hvilket
tilsvarer
21 % av gjennomsnittlig bestandsanslag.

Forbud mot jakt i særlige områder
Sjøpattedyrrådet viser til at Havforskningsinstituttet i perioden 2009 – 2011 skal kartlegge
steinkobbenes økologiske rolle i Porsangerfjorden, særlig i forhold til kysttorsk. Rådet vil
understreke betydningen av at undersøkelsene kan gjennomføres på en måte som
optimaliserer muligheten for at prosjektet kan utøves på en forsvarlig måte. En ytterligere

reduksjon av steinkobbe i Porsangerfjorden vil innebære at studiene ikke kan gjennomføres
som planlagt.
Sjøpattedyrrådet går mot Sametingets stemme inn for at det ikke tillates ordinær jakt på
steinkobbe i Porsangerfjorden i perioden 2009 – 2011.
Sjøpattedyrrådet tilrår at forbudet mot jakt på steinkobbe i Lysefjorden og i indre Sognefjord
med sidefjorder videreføres i 2009.

Jakt på ringsel og grønlandssel
Sjøpattedyrrådet tilrår at jegere som har fått tillatelse til å drive jakt langs Norskekysten kan
drive jakt på ringsel og grønlandssel også i 2009.

Jakttidsrammer
Sjøpattedyrrådet tilrår at gjeldende jakttidsrammer videreføres i 2009.

Gjennomføring av jakten
Sjøpattedyrrådet tilrår at jakten reguleres på tilsvarende måte som i inneværende år.

Vilkår for deltakelse i jakt
Sjøpattedyrrådet tilrår at det er et vilkår for deltakelse i jakt på sel langs Norskekysten at
søker har avlagt skyteprøve for storviltjegere.
Kompensasjonsordning
Sjøpattedyrrådet viser til at behovet for å stimulere til økt jakt på steinkobbe er redusert.
Rådet tilrår derfor mot Sametingets stemme at kompensasjonen for innsending av
prøver/kjever av steinkobbe reduseres til kr 250,- i området fra Møre og Romsdal til og med
Finnmark fylker.
Kompensasjonen for innsending av prøver/kjever av havert på kr 700,- foreslås videreført i
2009.

