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Forskrifter om re•;ulering av fiske etter torsk nord for 62°n.br.
--------------------------------------------~------------------

I medhold av § 3, tredje ledd, og § 4 J. Fiskeridepartementets forskrifter av 4.1.1977 om regulering av fiske etter torsk
nord for 62°n.br. i 1977, har Fiskeridirektøren

den 21.oktober 1977

bestemt:
I.

§ 3, første ledd, i. nevnte forskrifter er endret til a• lyde
som følger:
Det totale kvantum nevnt i
1.
2.
3.

§ 2 fordeles slik:
134,300 tonn rund vekt
8.800 tonn rund vekt
36.900 tonn rund vekt

Ferskfisktrålere
Saltfisktrålere over 450 BRT
Fabrikktrålere
I!.

Disse forskrifter trer i kraft straks.
Videre har Fiskeridirektøren i medhold av § 4 i ovennevnte
forskrifter be.stemt:
Fersl<:fisktrålere over 250 BRT kan fiske 160 tonn torsk rund
vekt i tillegg til tidligere fastsatt kvote.
Det kan opplyses at også fabrikktrålerne og saltfisktrålerne vil få sine individuelle kvoter justert, dette vil skje i
samråd med de respektive organfsasjoner.
E;tter ovennevnte endringer skal forskrifter om regulering
av fiske etter torsk nord for 62°n.br. i 1977 lyde:
-'~----------.;-

I medhold av§§ 1 og 4 i

lov av 17.juni 1955 om saltvanns-

fiskeriene og kgl.res. av 17.januar 1964, § 5 i lov av 20.april 1951
om fiske med trål og kgl.res. av 11.januar 1971 samt § 10 i

lov av

16. juni 1972 om regulering av deltak•'1lsen i fisket, har Fiskeridep&rtementet den 4.januar 1977 og Fiskeridirektøren den 21.oktober
1977 bestemt:

§ L
Ingen kan delta i fiske ettEer torsk med trål uten at vedkommende fartøy på forhånd er registrert hos Fiskeridirektøren.

Fiskeridirektøren bemyndiges til å forby fiske etter torsk
med trålfartøyer over 250 hr.reg.tonn når kvantumet i området
beskrevet i § 9 utgjør 180. 000 tonn.

§ 3.

Det totale kvantum nevnt i § 2 fordeles slik:
l. Fer skfis ,~trålere
134.300 tonn rund vekt
2. Saltfisktralere over 450 brt.
8.800 tonn rund vekt.
3. Fabrikktrålere
36.900 tonn rund vekt.
Fiskeridirektøren avgjør under hvilke grupper det enkelte
registrerte trålfartøy hører. Ved slik klassifisering kan det bl.a.
tas hensyn til tidligere leveranser.
Fiskeridirektøren kan justere den innbyrdes fordeling
nevnt i første ledd, dersom utviklingen i fisket eller deltakelsen
tilsier det.
Av ferskfisktrålernes årskvote skal minimi:un 38. 000 tonn
rund vekt fiskes i tiden fra og med !.september til og med
31,desember 1977.
Videre bemyndiges Fiskeridirektøren til å forby fiske for
de i første ledd nevnte trålergrupper når vedkommende gruppe har
, nådd det kvantum som er fastsatt i f Ørste ledd eller i henhold til
tredje ledd.
§ 4.

,
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fordele den kvote'som er
nevnt i § 3, første ledd nr. 1, på de deltakende fartøyer med like
kvanta. Fartøyer over 300 hr.reg.tonn kan likevel gis et tillegg på
10%, Fiskeridirektøren kan også fastsette tidsperioder for fangst
av kvoten eller deler av denne.
,
Ved fordeling av kvoter på de enkelte fartøyer kan Fiskeridirektøren forholdsmessig redusere kvotene for fartøyer som skal delt2
i andre kvoteregulerte fiskerier eller som vil delta i torskefisket
i kortere perioder av året.
Ferskfisktrålere som leverer rundfrossen torsk for senere
bearbeidelse på landanlegg kan øke sine kvote med inntil 20% av det
kvantum som leveres i frosset tilstand.
§ 5.
•

,jjjl

Fiskeridirektøren bemyndiges til å fordele fabrikk- og
saltfisktrålernes kvote, nevnt i § 3 første ledd, på de registrerte
fabrikk- og saltfisktrålere og til å justere disse kvotene.
§ 6.

Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette maksimalkvoter for de enkelte trålfartøyer under 250 brt.
Ved fastsettelse av slike kvoter kan det tas hensyn til
fartøyenes størrelse og tidligere deltakelse.
§ 7.

Det er forbudt å føre i land eller omsette torsk som er
fanoet i strid med disse forskrifter e!ler bestemmelser gitt i
medhold av forskriftene.
§ 8.

Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling av reglene i disse forskrifter.

- 3 -

§ '9,

Qisse forskrifter gjelder for fiske som utøves i området
mellom 1t0 v. l. og 68°30' østlig lengde nord fgr en linje trukket
fra 11°v. l. og 63°3.br. rettvisende øst til 4 v.l. derfra rettvisende sør til 62 n.br. og derfra.rettvisende øst til norskekysten,
§ 10.
Diss~ forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og
med 31,deSejnl:!er 1977. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets
torsk~if~er av J.mai 1976 om regulering av fisket etter torsk
1 1976, .

-

