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J. 30/79

Forskrifter om regulering av rekefiske ved Vest-Grønland

i 1979.

~----------------------------------------------------------------

I medhold av §§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 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 og §§ 10,
10 a og 10 b.ilov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i
fisket, har Fiskeridepartementet 16.. februar 1979 bestemt:

§ 1
Det er forbudt å fiske reker i EF-sonen og kanadisk sone
i ICNAF underområder 0 og 1.
Områdene omfatter farvannene mellom Grønland og Baf fin
Island begrenset mot sør og sør-øst av en linje fra Baffin Islands
kyst på 61055• nord 66020' vest, derfra til 61°00' nord 65°00• vest,
derfra til 61°00• nord 59°00• vest, derfra til 52°15' nord 42600•
vest, derfra til 59°00• nord 42000• vest, derfra til 59°00• nord
44°00' vest, derfra rettvisende nord til Grønlands kyst.
§2

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fiskere fiske
inntil 650 tonn reker i kanadisk sone i ICNAF underområde 0 og 1
og inntil 4.366 tonn i EF-sonen sør for 68°00• n.br.
§ 3
Det tillatte fangstkvantum på til sammen 5.016 tonn i de
to soner fordeles på de deltagende fartøyer således:
1. Fartøyer med godkjent lastekapasitet på under 100 tonn tildeles
en kvote som tilsvarer 2 fulle turer, dog ikke utover 170 tonn.
2. Fartøyer med godkjent lastekapasitet på 100 tonn og derover
inndeles i følgende grupper:
a) 100 til 129,9 tonn
b) 130 til 159,9 tonn
c) 160 til 199,9 tonn
d) 200 tonn og derover.
Kvoten for fartøyer i gruppen a) - d) beregnes på følgende
måte:
50% av totalkvoten for disse fartøyer fordeles med likt
kvantum på hvert fartøy.
De resterende 50% fordeles på fartøyene
etter de ulike gruppers gjennomsnittlige lastekapasitet.
§ 4
Av det enkelte fartøys kvote kan inntil 87% fiskes i EFsonen sør for 68°00• n.br. og inntil 13% i kanadisk sone.

§ 5
Fartøy som har tillatelse til å fiske med trål og som er
gitt rekekvote etter disse forskrifter kan etter å ha fisket opp
sin kvote ikke tildeles mer enn 25% av den kvote for ferskfisktrålere fartøyet vil kunne bli tildelt etter forskrifter om regulering av fiske etter torsk nord for 62° n.br. av 20. desember 1978.
§ 6
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette siste dato for
avseiling for første og annen tur og å fastsette kvotene for det
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enkelte fartøy og til å foreta justeringer av fartøykvotene, herunder redusert kvote for sen utseiling. Fiskeridirektøren kan for
øvrig gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling av
bestemmelsene i disse forskrifter.
§ 7
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og
med 31. desember 1979.

Nærmere forskrifter om kvoter for fartøyer med reket5å1konsesjon og konsesj:on for torskefiske med trål nord for 62 n.br.
vil bli fastsatt senere.
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