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Høringsuttalelse om regulering av jakt på kystsel 2017
Viser til høringsdokumenter datert 21.10.2016.
Saken har vært underlagt en brei høring i organisasjonen.
Jakttider
NJFF støtter Fiskeridirektoratets forslag om å videreføre dagens jakttider for kystsel.
Kompensasjonsordning for felt sel
Innspill fra ytre ledd i vår organisasjon er delt i synet på kompensasjonsordning.
NJFF Finnmark støtter Sametingets forslag til kompensasjonsordning for både
steinkobbe og havert.
NJFF har støttet tidligere kompensasjonsordninger ut fra at det både kan bidra til bedre
rapportering av felte dyr, samt at det ga etterspurt materiale for videre forskning og
kunnskap om våre kystselarter. Når Havforskningsinstituttet (Hi) ikke lenger har behov
for slikt materiale fra felte seler, faller deler av grunnlaget for kompensasjonsordningen
bort. Grunnlaget for å videreføre ordningen vil da enten være å stimulere til jakt på
kystsel, eller for å sikre en best mulig tilbakemelding om felte dyr slik at selstammene
forvaltes mest mulig korrekt. Kompensasjonsordningen kan sees som et virkemiddel for
mer presis forvaltning gjennom øket presisjon i rapportert jaktutbytte. Dette kan
imidlertid også gjøres gjennom andre og mindre kostbare ordninger.
Forvaltning og kvoter for havert.
NJFF registrerer at de siste tellingene 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 foreligger. 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 og er synkende.
NJFF mener det må opprettholdes mindre kvoter for havert også langs
kyststrekningen Stadt – Lofoten for å sikre en kontinuitet i jaktutøvelsen.
Forvaltning og kvoter for steinkobbe.
Havforskningsinstituttet og Sjøpattedyrutvalget har gjennom flere anbefalingsbrev til
Fiskeridirektoratet om jaktkvoter, påpekt at steinkobbe kan ha lokale stammer som må
forvaltes separat. Dette er fortsatt ikke dokumentert, men legges i noen grad til grunn
for kvotefastsettelsen. Dersom denne hypotesen skal vektlegges ved kvotetildeling, må
bestandene i hvert enkelt forvaltningsområde forvaltes separat. Det nasjonale målnivået
(MN) på 7000 steinkobber i hårfellingsperioden vil da bli en sum av lokale eller
regionale MN som skal oppnås gjennom vedtatte forvaltningsgrep.
I tabellen under, som gjengir MN og HI´s siste tellingsresultater, synes det å være svakt
samsvar mellom anbefalte kvoter og definert målnivå i flere fylker.
For Agderfylkene er det ikke satt målnivå. Vi tolker dette slik at fiskerimyndighetene
ikke har hatt ønske om å etablere faste bestander av steinkobbe i disse fylkene da
gjeldende bestandsplan ble vedtatt i 2010. At det da ikke blir åpnet for jakt, når det
gjennom flere tellinger etter 2010 er påvist voksende bestander, er bemerkelsesverdig.
Vi kan heller ikke se at det er gitt noen begrunnelse for at disse bestandene skal få
utvikle seg fritt.
I anbefalingen av jaktkvoter fra Sjøpattedyrutvalget er det lagt til grunn at 5% av
bestandsanslaget er likevektsfangst. Både svenske og danske forvaltningsmyndigheter
opererer med vesentlig høyere tall for tilvekst i sine steinkobbebestander, og
Havforskningsinstituttet skriver i innledningen til en prosjektskisse for,
Studier av årstidsvandringer av steinkobbe i Ytre Oslofjord, Skagerrak og Agder, datert
desember 2015:
Steinkobbene blir regnet for å være stasjonære dyr… De er knyttet til områdene hvor de
føder unger i siste halvdel av juni, dier i juli og har hårfelling i august. Resten av året sprer
de seg noe mer ut for å finne føde, men de har likevel ikke regulære vandringer som en del
andre arter sjøpattedyr. Gjenvekst i de bestandene av steinkobbe som ble sterkt redusert av
PDV epidemiene i 1988 og 2002 viste at steinkobbene under ideelle forhold kan oppnå
bestandsøkning på i overkant av 12% pr år. Tellinger av steinkobbe i 2014 og 2015 viser at
bestandene har økt i Vestfold (183 dyr), Telemark (148 dyr) og Aust‐Agder (39 dyr, bare
delvis telling). Sammenlignet med tidligere tellinger er dette en økning som tilsier at det
kanskje har vært innvandring fra de større bestandene i Østfold (230 dyr), svensk og dansk
Skagerrak‐Kattegat (ca 25500 dyr) eller Vadehavet (ca 25000 dyr).
I Forvaltningsplanen for steinkobbe av 2010 er det i kapittelet om forvaltningstiltak
(3.3), beskrevet at ca 8% pr år synes å være maksimal realisert vekstrate langs
norskekysten. Det er da bl.a. lagt til grunn en viss predasjon fra spekkhuggere og havørn
som i ubetydeliggrad utgjør noe predasjonsfare i våre Skagerakfylker.
Videre er det i forvaltningsplanen beskrevet at man etter en femårsperiode skal justere
forvaltningsordningen i henhold til ny informasjon om selbestandenes utvikling og
forholdet til blant annet fiskeriene og fiskeressursene.
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NJFF vil hevde at den bestandsvekst som er registrert både i norske, danske og svenske
steinkobbebestander tilsier at det nå bør gjøres en justering i forvaltningen gjennom å
utprøve kvoter nærmere den maksimale vekstraten (12%) for steinkobbe i fylkene
Østfold, Vestfold og Telemark.
NJFF foreslår at det fra og med jaktsesong 2017 og fram til neste telling, gis en
kvote tilsvarende 10% av siste bestandsanslag.
NJFF foreslår også at det åpnes for kvoter i fylkene Aust Agder og Vest Agder ut fra
at det ikke er satt målnivå for bestandene i disse fylkene. Et målnivå for disse
fylkene må avklares så snart som mulig.
Bestandsanslag
Hi
Hi kvote
NJFFs
Målnivå (MN) 2011 ‐ 2016* kvoteforslag forslag i %** kvoteforslag
Østfold
270
230
10
4,3
23
Vestfold
60
292
15
5,1
29
Telemark
45
175
10
5,7
17
Aust Agder
0?
41
0
0
4
Vest Agder
0?
35
0
0
3
Rogaland
480
427 (389)
20
4,7
20
Sogn & Fjordane
670
659 (471)
25
5,3
25
Møre & Romsdal
1000
689
25
3,6
25
Sør Trøndelag
1200
632
15
2,3
15
Nord Trøndelag
170
100
0
0
0
Nordland
2000
2465
185
7,5
200
Troms
520
986
75
7,6
80
Finnmark
900
981
75
7,6
80
Totalt
7315
7712
455
6,1
521
* Bestandsanslagene i parentes er for bestandene som skal forvaltes gjennom jakt.
** Beregnet ut fra bestandsanslag i jaktbare områder

NJFF vil også benytte anledningen til å be Fiskeridirektoratet om å tilrettelegge et møte
med aktuelle interesseparter i forvaltning av kystsel hvor framtidig forvaltning av disse
artene og tilgjengelig faktagrunnlag for ei best mulig forvaltning bli tema.

Vennlig hilsen
Norges Jeger‐ og Fiskerforbund

Webjørn Svendsen
viltkonsulent
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