
  Jakt og fiske - til alle for alltid! 
 
Til 

Fiskeridirektoratet 

E-post: postmottak@fiskeridir.no 

 

Fra 

Norges jeger- og fiskerforbund Østfold 

Pb. 31, 1891 Rakkestad 

Epost: ostfold@njff.no 

 

Norges jeger- og fiskerforbund Vestfold 

Epost: vestfold@njff.no 

 

Høring – regulering av jakt på kystsel i 2020 

Vi viser til høringsbrev fra Fiskeridirektoratet datert 5-11-2019. Norges jeger- og fiskerforbund 

sentralt (NJFF) har ikke mottatt høringen, noe vi reagerer sterkt på. NJFF sto på høringslista så sent 

som i 2018, men i 2019 har av en eller annen grunn Fiskeridirektoratet tatt NJFF ut av lista og i stedet 

kun sendt høringen til NJFF Oslo (Oslo har ikke hatt kvote på sel). Vi fikk tak på høringsbrevet fra 

fylkeskommunen. Vi krever at Fiskeridirektoratet inntar NJFF sentralt i høringen igjen! 

I høringsbrevet fra Fiskeridirektoratet står følgende: Som vist til i tidligere høringsdokument har 

Havforskningsinstituttet søkt å involvere lokale aktører i forbindelse med registreringer/tellinger av 

kystsel. I media har det også med jevne mellomrom vært innslag om observasjoner av store og nye 

selkolonier, og sel som tas i faststående redskap. 

Fiskeridirektoratet bør som et datasupplement nyttiggjøre seg av innrapporteringene av sel som 

ligger inne i www.artsobservasjoner.no. Her kan man hente ut oversikter over observasjoner av 

hver enkelt art sortert på både tid og rom. Dataene har sine begrensninger, da de utgjøres av 

observasjoner av enkeltpersoner, og gjerne ikke dekker de ytre sjøområdene, men de vil utgjøre et 

godt supplement til regulære tellinger i hårfellingsperioden. 

Vi har vedlagt en oversikt over observasjoner av steinkobbe i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og 

Vestfold i perioden 1.1. – 29.11.2019. Her kan vi f.eks. se at Egil Soglo (SNO) rapporterer 590 sel i 

Færder den 1. april. Det blir også rapportert inn 50+ dyr i Akershus og Østfold på samme tid 

pluss/minus en uke. Ergo et antall som tilsvarer minimum like mange som det maksimale nivået i 

bestandsanslaget for Oslofjorden fra Østfold til Vestfold i sjøpattedyrutvalgets notat (629 dyr). 

Vi i fylkeslagene i Østfold og Vestfold ser at mengden sel øker fra år til år, og reagerer sterkt på at 

ikke kvotene for sel økes tilsvarende. 
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NJFF Østfold og NJFF Vestfold ber om en kvote på 60 steinkobber for hver av fylkene, altså en 

kvote på 120 dyr totalt for de to fylkene, for å holde bestanden stabil, unngå en økning i antall 

søknader om skadefelling og redusere faren for selpest. 

 

Mvh. 

For fylkeslagene 

 

Ole-Håkon Heier    Øystein Cock Rønning 

Fylkessekretær NJFF Østfold   Fylkessekretær NJFF Vestfold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

• Excel-ark, uttak steinkobbe-rapporteringer fra www.artsobservasjoner.no i perioden 1. 

januar t.o.m. 29. november 2019. 

http://www.artsobservasjoner.no/

