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Som tidligere nevnt er det utfordrende å få gjennomført en brei og grundig behandling av
viktige saker når høringsfristene er så knappe som det legges opp til i høringsrundene rundt
regulering av jakt på kystsel. Vi registrerer at Sametinget også i år har fått andre og langt
mer romslige muligheter til å komme med innspill i prosessene. Norges Jeger- og
Fiskerforbund (NJFF) sammenfatter jegernes merknader til reguleringsforslaget langs hele
kysten, og har behov for mer tid for å kunne gjennomføre en god prosess i denne
sammenheng. Vi vil igjen be om at Fiskeridirektoratet ser på prosessene rundt framtidige
høringsrunder og starter disse tidligere slik at det blir tilstrekkelig tid både til gode
innspillsrunder samt at endelig vedtak om kvoter blir klare i god tid før jaktsesongen.
Jakttider
NJFF støtter Fiskeridirektoratets forslag om å videreføre dagens jakttider for kystsel.
Kompensasjonsordning for felt sel
NJFF har støttet eksisterende kompensasjonsordning ut fra at det både bidrar til bedre
rapportering av felte dyr, samt at det gir etterspurt materiale for videre forskning og
kunnskap om våre kystselarter. Når HI ikke lenger har behov for slikt materiale fra felte
seler, har deler av grunnlaget for kompensasjonsordningen falt bort.
Grunnlaget for å gjeninnføre ordningen vil da enten være å stimulere til mer jakt på
kystsel, eller for å sikre en mest mulig presis tilbakemelding om antall felte dyr, slik at
selstammene forvaltes mest mulig korrekt med et effektivt virkemiddel. Vi konstaterer at
antallet innmeldte fellinger har falt overraskende mye siste sesong etter at tidligere
kompensasjonsordning ble tatt bort. Spesielt merkbart er dette i de tre nordligste fylkene.
Dersom det reduserte uttaket vedvarer over år, vil mulighetene for å styre
bestandsutviklingen gjennom jakt bli sterkt svekket. Dette bør også bekymre
forvaltningsorganene.
Innspill fra ytre ledd i vår organisasjon er delt i synet på behovet av
kompensasjonsordningen. Det er sannsynlig at en kompensasjonsordning vil stimulere til
rapportering at felt sel. Det er viktig at det tilrettelegges en enkel og rasjonell ordning for
fangstrapportering av felt sel i alle fylker dersom ordningen ikke gjeninnføres.
Dersom man får manglende rapportering av felte dyr, vil et viktig verktøy for forvaltningen
falle bort. Dette kan igjen føre til overbeskatning – først og fremst av steinkobbe i områder
med små stammer og lave fellingskvoter som tradisjonelt blir fylt tidlig i jaktsesongen.

Steinkobbe
NJFF mener det er viktig å få avklart hypotesen om at steinkobbebestandene er lokale. En
avklaring av dette har stor betydning for hvordan steinkobbebestandene bør forvaltes i
framtid. I dag forvaltes denne arten med fylkesvise kvoter. I Skagerakfylkene viser
gjenfangster av merket sel at det både forekommer næringsvandringer over landegrensene
og mellom fylkene. Det observeres mer sel enn det som framkommer gjennom
grunnlagstallene for kvoteforslagene. Når steinkobbebestandene verken langs vestkysten i
Sverige eller i Danmark blir forvaltet gjennom jakt, er det grunn til å frykte en ny
bestandsvekst som kan spre sykdom og død også inn i de norske bestandene. Tettheten i
bestandene nærmer seg de nivå hvor selpest har brutt ut flere ganger tidligere.
Også bestandssituasjonen for flere fiskearter i Skagerak taler for at man bør bidra til å
redusere beskatningen av de stasjonære kystnære fiskebestandene. Dagens sterke
selbestander utgjør en del av dette trusselbildet som det er mulig å gjøre noe med.
NJFF ber om at kvotene for steinkobbe i Østfold blir øket ut fra overnevnte trussel.
Havert
NJFF registrerer at tellinger i 2014 viser nedgang i ungeproduksjonen for havert i
forvaltningsområdet Stadt – Lofoten. Det er ikke lansert noen hypotese om årsaken til
denne nedgangen i ungeproduksjon. Forvaltningsplanen legger opp til regelmessige
tellinger av unger hvert 5. år. Dette innebærer at neste telling planlegges gjennomført i
2019, og at dagens datagrunnlag skal legges til grunn for hvordan bestanden skal forvaltes
fram til nye tellinger blir utført. Dette vil føre til fredning av havert i hele denne perioden.
Dersom det er en tilfeldig og kortvarig nedgang i ungeproduksjonen som er påvist, vil
bestanden kunne vokse vesentlig i denne perioden. I tillegg vil en full stopp i jakttilgang
også føre til at jegerne faller fra og prioriterer annen jaktaktivitet.
Forvaltningsmodeller basert på terskelhøsting hvor det innføres stopp i all beskatning når
bestanden er under målnivå, er lite egnet for arter som skal forvaltes gjennom
rekreasjonshøsting. Det er grunn til å frykte at viktig kompetanse kan bli borte dersom
jegerne velger å prioritere annen jaktutøvelse når tilgangen på seljakt blir stengt.
Fellingstallene de seinere år viser også at uttaket av havert i disse områdene ligger langt
under de tildelte kvotene.
NJFF mener det må opprettholdes mindre kvoter for havert også langs kyststrekningen
Stadt – Lofoten for å sikre en kontinuitet i jaktutøvelsen.
Metoder for framtidige bestandstellinger
Det registreres at HI i større grad denne gang har foretatt bestandstellinger av steinkobbe
fra båt. NJFF vil minne om at vi også tidligere har tilbudt oss å bistå i
bestandsovervåkingen dersom dette ansees som ønskelig. Våre lokalforeninger har gjerne
både lokalkunnskap, mye kompetanse og engasjement i kystselen, og en involvering av
jegerne i dette arbeidet vil kunne gi flere positive effekter. Dersom vår bistand er
ønskelig, hører vi gjerne fra dere.
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