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FORSKRIFT OM ENDRINGAV FORSKRIFT OM REGULERINGAV FISKET ETTER
TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° NI 1998
Fiskeridepartementet har den 13.mars 1998 i medhold av§§ 4,5 og 9 i lov av 3.juni 1983 om
saltvannsfiske m.v. bestemt:

I

I forskrift av 18.desember 1997 om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap
nord for 62°N i 1998, gjøres følgende endring:
§ 14 Levering av fangstm.v. (endret) skal lyde:

Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. Bestemmelsen i første punktum gjelder også ved
eierendring og utskiftning, med unntak av de tilfeller der utskiftningen skyldes forlis. Det
kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres, men må leveres av dette fartøy.
Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.
Il

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:
FORSKRIFT OM REGULERINGAV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE
REDSKAP NORD FOR 62° NI 1998
Fiskeridepartementet har den 18. desember 1997 i medhold av §§ 4, 5 og 9 i lov av
3. juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:
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KAP. I. GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1998 med
norske fartøy. Forbudet gjelder også for forsøksfiske og for norske fartøy som benyttes i fiske
etter torsk i dette området av andre enn norske statsborgere, eller de som er likestilt med norske
statsborgere etter§ 1 annet ledd i lov av 3. juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 2 Kvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift og som
driver fiske med konvensjonelle redskap, fiske inntil 211.025 tonn rund vekt nord for 62° N. Av
dette kvantum avsettes det 5.000 tonn til dekning av bifangst.

§ 3 Fiske på andre lands kvoter
Forbudet i § 1 gjelder ikke når fisket foregår innenfor en kvote tildelt av annen stat. Slikt fiske
må være godkjent av Fiskeridepartementet i samsvar med prosedyrer avtalt mellom Norge og
vedkommende stat.
Søknad om godkjenning sendes Fiskeridirektoratet vedlagt kopi av avtalen om fiske på annet
lands kvote. I avtalen må det spesifiseres hvilke fartøy avtalen gjelder, hvilket fiskeslag og
hvilket kvantum som skal fiskes, hvilket redskap som skal nyttes og i hvilken periode og i
hvilket område det skal fiskes.
Fiske på andre lands kvoter kan ikke starte før Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse i form av
kvotetildelingsbrev.
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket med norske fartøy på andre lands kvoter dersom
vedkommende stats totale kvote er beregnet oppfisket.
Ved kvoteavregning skal norske faktorer benyttes for omregning fra produktvekt til rund vekt.

§ 4 Påskestopp
I området mellom 62° N og 70° 20' N og nord for 70° 20' !~innenfor 12 mil av grunnlinjene er
det forbudt å fiske torsk med konvensjonelle redskap i følgende tidsrom:
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Fra og med onsdag 8. april kl. 17.00 til og med mandag 13. april kl. 24.00. For fiske
med snurrevad gjelder stoppen til og med tirsdag 14. april 1998 kl.10.00.
Uten hinder av forbudet i annet ledd kan faststående redskap settes ut etter kl. 16.00 mandag 13.
april 1998.
Redskap som på grunn av uvær ikke kan tas opp innen påskestoppen begynner, skal tas opp så
snart som mulig etter at værhindringen er over.

KAP Il. FARTØY SOM TILFREDSSTILLER
KRAVENE TIL DELTAKELSE I GRUPPE I

§ 5 Gruppekvoter
1.

Fartøy under 28 meter største lengde kan totalt fiske inntil 160.910 tonn.
a) Av dette kvantum avsettes 125.910 tonn for perioden fra og med l. januar til og med
30. april.

b) For perioden fra og med l. mai til og med 31. desember avsettes 35.000 tonn.
Fisket for denne gruppen reguleres med maksimalkvoter i henhold til § 6.

2.

Fartøy med 28 meter største lengde og over kan fiske inntil 25.115 tonn.
Fisket for denne gruppen reguleres med fartøykvoter i henhold til§ 7.

§ 6 Maksimalkvote for fartøy under 28 m største lengde
Det enkelte fartøy under 28 meter største lengde som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse etter
§ 1 i forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 ° N
i 1998, fastsatt ved kgl.res. av 5. desember 1997, kan fiske følgende kvanta torsk rund vekt, jf. §
5 m.1:
Fartøylengde
0 - 6,9 m s.l.
7 - 7,9
8 - 8,9
9 - 9,9
10 - 10,9

Maksimalkvote

Herav garantert kvantum
14tonn
14 "
20 "
20 "
25 "

27,9 tonn
33,9 "
40,8 "
48,8 "
59,8 "
3

11-11,9
12 - 12,9
13 - 13,9
14-14,9
15 - 15,9
16 - 16,9
17-17,9
18 - 18,9
19 - 19,9
20 - 20,9
21 - 21,9
22 - 22,9
23 - 23,9
24 - 24,9
25 - 25,9
26 - 26,9
27 - 27,9

75,7 "
93,6 "
113,6 "
133,5 "
153,4 "
173,3 "
193,3 "
213,2 "
233,1 "
253,0 "
271,0 "
286,9 "
302,9 "
316,8 "
328,8 "
338,7 "
346,7 "

§ 7 Fartøykvote for fartøy med 28 meter største lengde og over
Det enkelte fartøy med 28 meter største lengde og over som tilfredsstiller vilkårene for deltakelse
etter § 1 i forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for
62° Ni 1998, fastsatt ved kgl. res. av 5. desember 1997, kan fiske følgende kvanta torsk rund
vekt, jf. § 5 nr. 2:
Fartøylengde

Fartøykvote

28-28,99 m s.l.
29-29,99
30-30,99
31-31,99
32-32,99
33-33,99
over 34 m s.l.

286,6 tonn
292,4 "
301,0 "
306,7 "
312,4 "
321,0 "
326,8 "

Den kvoten et fartøy kan fiske etter denne paragraf, kan ikke overskrides selv om fartøyet fisker
etter andre fiskeslag enn torsk.
For fartøy som fisker med line eller med redskap i kombinasjon med line må minst 30% av det
enkelte fartøys kvote fiskes etter I. september 1998. For de øvrige fartøy i denne gruppen er
fartøykvoten ikke periodisert.
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§ 8 Rapporteringsplikt
Fiskeridirektøren kan pålegge deltakende fartøy over 28 meter største lengde å rapportere total
fangst av torsk i rund vekt som er landet og/eller ombord.

§ 9 Beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse av fartøy
Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 21.desember 1996 skal erstatningsfartøyets
kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved utskiftning eller
forlengelse til større fartøy på 28 meter største lengde og over etter 9.desember 1994 skal
erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.
Ved eventuelt fritt fiske i løpet av året kan slike fartøy maksimalt fiske en kvote lik
utskiftningsfartøyets kvote I.januar 1998.
Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy over 28 meter
største lengde etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote beregnes etter
utskiftningsfartøyets lengde. Ved eventuelt fritt fiske i løpet av året kan slike fartøy likevel
maksimalt fiske en kvote lik utskiftningsfartøyets kvote før fritt fiske ble innført.
Ved utskiftning til mindre fartøy skal kvoten beregnes etter erstatningsfartøyet lengde.
Utskiftning og forlengelse må være innført i merkeregisteret innen de fastsatte datoene i første og
annet ledd, for at bestemmelsene i nevnte ledd skal komme til anvendelse.
Fiskeridirektøren kan dispensere fra bestemmelsen i fjerde ledd, dersom fartøyeier ikke kan
lastes for overskridelse av fastsatte datoer.
Utfra distriktsmessige hensyn kan Fiskeridepartementet dispensere fra første og annet ledd.

§ 10 Trålere med kombinasjonsdrift
Fartøy som har tillatelse til å drive trålfiske etter torsk, jf. forskrift av 12. desember 1986 om
tillatelse til å drive fiske med trål, og som driver slikt fiske i kombinasjon med konvensjonelle
redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet
er tildelt større kvote i medhold av forskrift om regulering av trålfiske etter torsk og hyse nord
for 62° Ni 1998.
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KAP UL FARTØY SOM TILFREDSSTILLER KRA VENE TIL
DELTAKELSE I GRUPPE Il

§ 11 Gruppekvote, periodisering og maksimalkvote m.v.
Fartøy som tilfredstiller vilkårene etter § 8 i forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med
konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1998, fastsatt ved kgl. res. av 5. desember 1997, vil
kunne delta i gruppe Il innenfor en gruppekvote på 20.000 tonn torsk rund vekt.
Av dette kvantum avsettes det 15.000 tonn for perioden fra og med 1. januar til og med 30. april.
For perioden fra og med 1. mai til og med 31. desember avsettes det 5 .000 tonn.
Fartøy som nevnt i første ledd kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk rund vekt med
konvensjonelle redskap:
Fartøylengde
0- 7,99 m s.l.
8- 9,99 m s.l.
100 -14,99 m s.l
15 m s.l. og over

Maksimalkvote

Herav garantert kvantum
14tonn
20 "

20 tonn
29 "
33 "
37 "

Det enkelte fartøy under 10 meter største lengde hjemmehørende i Nord-Troms og Finnmark kan
fortsette fisket innenfor garantert kvantum selv om gruppekvoten eller periodekvoten er beregnet
oppfisket.
Eier av fartøy som deltar i gruppe Il kan ikke ta maksimalkvote med annet fartøy. Eier av fartøy
som deltar i gruppe Il har heller ikke adgang til å la annet fartøy delta i fisket i gruppe Il med
andre som høvedsmenn.

KAP. IV. FELLESBESTEMMELSER, M.M.

§ 12 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en
hensiktsmessig avvikling av fisket.
Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene for fartøy i gruppe I over 28 meter
største lengde.

6

FISKERIDIREKTORATET
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN
Telex 42 151 • Telefax 55 23 80 90 • Tlf. 55 23 80 DO

§ 13 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er
beregnet oppfisket.

§ 14 Levering av fangst m.v.
Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. Bestemmelsen i første punktum gjelder også ved
eierendring og utskiftning, med unntak av de tilfeller der utskiftningen skyldes forlis. Det
kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres, men må leveres av dette fartøy.
Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy.

§ 15 Bifangst
Når fisket er stoppet, kan det ved fiske etter andre fiskeslag tas inntil 10 % bifangst av torsk
regnet i rund vekt pr. døgn og av landet fangst. Bifangst skal belastes fartøyets kvote.
Dersom fartøy har fisket opp fartøykvoten etter § 7 eller maksimalkvoten etter § § 6 og 11, eller
når fisket er stoppet etter § 13, er det forbudt å drive fiske etter torsk.
Uavhengig av bestemmelsen i annet ledd gjelder følgende bifangstregler ved fiske etter andre
fiskeslag, unntatt rognkjeks:
For fartøy i gruppe II og fartøy i gruppe I som reguleres i gruppen under 28 meter
største lengde, er det tillatt å ha inntil 10% bifangst av torsk regnet i rund vekt pr. døgn og
av landet fangst.

§ 16 Oppdrett/foring av fisk
Dersom fangster eller deler av fangster skal leveres/anvendes til oppdrett/foring, skal det på
skjema fastsatt av Norges Råfisklag føres leverings/ overføringsoppgave. Den skal inneholde
opplysninger om fartøyets navn og registreringsnummer, fiskeslag, vekt, størrelsessortement og
tidspunkt for overlevering. Oppgaven sendes umiddelbart til Norges Råfisklag.

§ 17 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift
straffes i henhold til§ 53 i lov av 3.juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. På samme måte
straffes medvirkning og forsøk.
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§ 18 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1998 og gjelder til og med 31. desember 1998.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''
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