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FISKERIDIREKTØREN
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J. 150/79

Forskrifter om regulering av fiske etter torsk nord for
62°n.br. i 1979.
I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. kgl.res. av 17. januar 1964, § 5 i lov av
20. april 1951 om fiske med trål, jfr. kgl.res. av 11. januar
1971 samt §§ 10, lOa og lOb i lov av 16. juni 1972 om regulering
av deltakelsen i fisket har Fiskeridepartementet den 12. september
1979 bestemt:

§ 1
§ 2 siste ledd, § 3 og § 4 i Fiskeridepartementets forskrifter
av 20. desember 1978 om regulering av fiske etter torsk nord
for 62°n.br. i 1979 oppheves.
§ 2
Disse forskrifter trer i kraft straks.

Etter endringen har forskriftene følgende ordlyd:

§ 1
Ingen kan delta i fiske etter torsk med trål uten at vedkommende
fartøy på forhånd er registrert hos Fiskeridirektøren.

§ 2
Det tillatte fangstkvantum på 135.000 tonn for trålere over
250 BRT og 115' 1.1. fordeles slik:
1.
2.

3•

Ferskfisktrålere og kombinasjonsfartøyer
over 250 BRT og 115' 1.1.
90.000 tonn rund vekt
Saltfisktrålere og rundfrysetrålere
over 400 BRT
20.000 "
"
"
Fabrikktrålere
25.000 "
"
"

Fiskeridirektøren avgjør under hvilke grupper det enkelte registrerte trålfartøy hører.
Fiskeridirektøren kan justere den innbyrdes fordeling nevnt i
første ledd, dersom utviklingen i fisket eller deltakelsen tilsier
det.

§ 3
Det er forbudt å føre i land eller omsette torsk som er fanget
i strid med disse forskrifter eller bestemmelser gitt i medhold
av forskriftene. Likeledes er det forbudt å overskride kvoter
fastsatt i henhold til disse forskrifter.

§ 4.
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og
utfylling av reglene i disse forskrifter.

§ 5
Disse forskrifter gjelder for fiske som utøves i Norges økonomiske
sone nord for 62°n.br. og i området utenfor Norges økonomiske
0
soge mel.l()m. 1~ v.l. og 63°30' o.l. nord for en linje trukket fra
11 v.l. og 63 n.br. rettvisende øst til 4°v.l. derfra rettvisende
0
sør til 62 n.br. og derfra rettvisende øst til norskekysten.

§ 6
Disse forskrifter trer i

kraft 1. januar 1979.

Endringene medfører at fartøykvotereguleringen er opphevet for
ferskfisktrålere og kombinasjonsfartøy over 250 BRT og 115' 1.1.
og for saltfisk- og rundfrysetrålere over 400 BRT. Fartøyene kan
dermed fiske fritt innenfor gruppekvotene.
Fartøykvotereguleringen for trålere under 250 BRT eller 115' 1.1.
er på samme måte opphevet.

