FISKERIDIREKTORATET
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN
Tlf.: 55 23 80 00 ·Telefrue 55 23 80 90 ·Telex 42 151

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-128-95
(J-101 UTGÅR)

Bergen, 20.9.1995
RB/BJ
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER
TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° NI 1995.

Fiskeridepartementet har 19. september 1995 i medhold av§§ 4 og 5 i lov av 3.
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§§ 3 og 10 i forskrift om adgang til å
delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1995, fastsatt
ved kgl.res. av 9. desember 1994, bestemt:
I

I Fiskeridepartementets forskrift av 23. desember 1994 om regulering av fisket
etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1995 gjøres følgende
endring:
§ 4 nr. 1 bokstava) og b) oppheves.
§ 4 nr. 2 annet punktum (ny) skal lyde:
Fiskeridirektøren kan tillate at gruppekvoten overfiskes med inntil 5.000 tonn.
§ 5 (endret) skal lyde:

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° Ni 1995, fastsatt ved kgl.res. av 9. desember
1994, kan fra 19. juli 1995 til 31. desember 1995, fiske fritt innenfor
kvoteavsetningen, jfr.§ 4 nr. 1.
Det enkelte fartøy under 11 meter største lengde kan fiske følgende
garantikvantum torsk rund vekt. selv om gruppeavsetningen på 178.460 tonn
beregnes tatt:

1

FISKERIDIREKTORATET
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN
Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90- Telex 42 151

Fartøylengde

Garantikvantum

0- 6,9 m s.L

789 10 -

7,9
8,9
9,9
10,9

8,3 tonn
14,1 "
15,8 "
20.0 "
25,7 "

§ 6 (endret) skal lyde:

Det enkelte fartøy over 28 meter 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 1995, fastsatt ved kgl.res. av 9. desember 1994. kan i 1995 fiske
følgende kvanta torsk rund vekt, jfr. § 4 punkt 2:
Fartøylengde

Enhetskvote

Fartøykvote

28-28,9
29-29,9
30-30,9
31-31,9
32-32,9
33-33,9
over 34 m s.l.

1.00
1,02
1.05
1,07
1,09
1,12
1,14

365,2
372,5
383,5
390,8
398,1
409,1
416,4

Fartøy som i 1995 har foretatt utskiftning av fartøy under 28 m s.l. til fartøy over
28 m s.l. kan maksimalt fiske et kvantum tilsvarende fartøykvoten for fartøy
tilhørende gruppen på 28 m s.l. Det samme gjelder for fartøy under 28 meter som
benytter leiefartøy over 28 m s.l.
Den kvoten et fartøy kan fiske etter denne paragraf, kan ikke overskrides selv om
fartøyet fisker etter andre fiskeslag enn torsk.

Il

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1995.
11ntn1111111nn11111n111nnt1n11111111n111111n111111n1111""

Forskriften lyder etter dette:
FORSKRIIT OM REGULERING AV FISKET E1TER TORSK MED
KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° NI 1995.
Fiskeridepartementet har 23. desember 1994 i medhold av§§ 4 og 5 i lov av 3. juni
1983 om saltvannsfisk m.v. og§§ 3 og 10 i forskrift om adgang til å delta i fisket
etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1995. fastsatt ved kgl. res
av 9. desember 1994 bestemt:
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KAP. I. GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1. Forbud mot fiske.

Det er forbudt for norske fartøy som driver fiske med konvensjonelle redskap å
fiske torsk nord for 62° N i 1995. Forbudet gjelder også for forsøksfiske og for
norske fartøy som nyttes 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 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.
Uten hinder av forbudet i første ledd kan fartøy som omfattes av bestemmelsene i
denne forskrift og som driver fIBke med konvensjonelle redskap, fiske inntil
226.460 tonn rund vekt nord for 62° Ni 1995.

§ 2. 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 godltjenning 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 Fiskeridirektøren har gitt tillatelse i
form av kvotetildelingsbrev.
Fiskeridirektoratet kan stoppe norske fartøys fiske 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.

§ 3. Fiskestopp.

I området mellom 62° N og 70°20'N og nord for 70°20'N innenfor 12 mil av
grunnlinjene er det forbudt å fiske torsk med konvensjonelle redskap i følgende
tidsrom:
Fra onsdag 12. april 1995 kl 1700 til mandag 17. april 1995 kl 2400. For fiske
med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 18. april 1995 kl 1000.
Uten hinder av forbudet i andre ledd kan utsetting av faststående redskap skje
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etter kl 1600 mandag 17. april 1995.
Redskap som på grunn av uvær ikke kan tas opp innen fiskestoppen etter denne
paragrafbegynner, skal tas opp så snart som mulig etter at værhindringen er over.
KAP. Il. FARI'ØY SOM TILFREDSTILLER KRAVENE TIL DELTAKELSE I

FARTØYKVOTEORDNINGEN

§ 4. Gruppe- og periodekvoter.

1.

Fartøy under 28 m største lengde kan totalt fiske inntil 178.460 tonn.

2.

Fartøy med 28 m største lengde og over kan fiske inntil 27.000 tonn.
Fiskeridirektøren kan tillate at gruppekvoten overfiskes med inntil 5.000
tonn. Dette fisket reguleres med fartøykvoter over hele året. jfr. § 6. For
fartøy som fisker med line eller med redskap i kombinasjon med line må
minst 30% av det enkelte fartøys kvote fiskes etter 1. september 1995. For
de øvrige fartøy i denne gruppen er fartøykvoten ikke periodisert.

§ 5. 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° Ni 1995, fastsatt ved kgl.res. av 9. desember
1994, kan fra 19. juli 1995 til 31. desember 1995, fiske fritt innenfor
kvoteavsetningen, jfr. § 4 nr. 1.
Det enkelte fartøy under 11 meter største lengde kan fiske følgende
garantikvantum torsk rund vekt, selv om gruppeavsetningen på 178.460 tonn
beregnes tatt:
Fartøylengde

Garantikvantum

0- 6,9 ms.L

8,3 tonn

7- 7,9
8- 8,9
9 - 9,9
10 - 10,9

14,l

li

15,8 "
20,0 "
25,7 "

§ 6. Fartøy med 28 meter største lengde og over.

Det enkelte fartøy over 28 meter 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 1995, fastsatt ved kgl.res. av 9. desember 1994, kan i 1995 fiske
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følgende kvanta torsk rund vekt, jfr. § 4 punkt 2:
Fartøylengde

Enhetskvote

Fartøykvote

28-28,9
29-29,9
30-30,9
31-31,9
32-32,9
33-33,9
over 34 m s.l.

1,00
1,02
1,05
1,07
1,09
1,12
1,14

365.2
372,5
383,5
390,8
398,1
409.1
416,4

Fartøy som i 1995 har foretatt utskiftning av fartøy under 28 m s.l. til fartøy over
28 m s.l. kan maksimalt fISke et kvantum tilsvarende fartøykvoten for fartøy
tilhørende gruppen på 28 m s.l. Det samme gjelder for fartøy under 28 meter som
benytter leiefartøy over 28 m s.l.
Den kvoten et fartøy kan fiske etter denne paragraf, kan ikke overskrides selv om
fartøyet fisker etter andre fiskeslag enn torsk.

§ 7. Trålere med kombinasjonsdrift.

Fartøy som har konsesjon for å drive trålfiske etter torsk, jfr. forskrift av 12.
desember 1986 om tillatelse til å drive fiske med trål, og som driver slikt fiske i
kombinasjon med konvensjonelle redskap kan i 1995 ikke fISke mer enn
fartøykvoten/maksimalkvoten 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 1995.
KAP. Ill. MAKSIMALKVOTEORDNINGEN

§ 8. Deltakende fartøy.

Merkeregistrerte fartøy som nevnt i § 1O i forskrift om adgang til å delta i fisket
etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1995, fastsatt ved kgl.res.
av 9. desember 1994, vil i 1995 kunne delta i en maksimalkvoteordning innenfor
en gruppekvote på 21.000 tonn torsk rund vekt.
Fartøy under 10 meter største lengde hjemmehørende i Nord-Troms og Finnmark
kan fortsette fisket innenfor de fastsatte maksimalkvoter, selv om avsetningen på
21.000 tonn beregnes tatt. Fartøy som nevnt i første ledd kan i 1995 maksimalt
fiske følgende kvanta torsk rund vekt med konvensjonelle redskap:
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Maksimalkvote

Fartøylengde

0 - 7,9 m s.l.
8 - 9,9 m s.l.
10-14,9 m s.l.
15 m s.l. og over

18,l tonn
26,1

li

30,3 "
34,1 "

Eier av fartøy med maksimalkvote kan ikke ta maksimalkvote med annet fartøy.
Slikt fartøy har heller ikke anledning til å delta med andre som høvedsmenn.
KAP. IV. FELLESBESTEMMELSER, FRITIDSFISKE M.M.

§ 9. Stopp i fISket.
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når gruppekvotene eller totalkvoten er beregnet
oppfisket.

§ 10. Leveringsbesternrnelse.
Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. 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.

§ 11. Bifangst.
I stopp-perioden etter§ 3 er det forbudt å ha mer enn 10% bifangst av torsk regnet
i rund vekt pr. døgn og av landet fangst ved fiske etter andre fiskeslag. Bifangst
skal belastes fartøyets kvote.
Dersom fartøy har fisket opp fartøykvoten etter § 6, eller maksimalkvoten etter §§ 5
og 8, eller når fisket er stoppet etter § 9 er det forbudt å drive fiske etter torsk.
Uavhengig av bestemmelsen i annet ledd gjelder følgende bifangstregler ved fiske
etter andre fiskeslag unntatt rognlrjeks:
For fartøy som deltar i maksimalkvoteordningen, fartøy som fisker med
konvensjonelle redskap unntatt not og som ikke har adgang til å fiske torsk og
fartøy under 28 meter I.I som deltar i fartøykvoteordningen, er det fram til og med
30. april tillatt å ha inntil 10% bifangst av torsk regnet i rund vekt pr. døgn og av
landet fangst. Fra 1. mai kan disse fartøyene ha inntil 40% bifangst av torsk
regnet i rund vekt pr. døgn og av landet fangst.
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§ 12. Oppdrett/foring av fisk.

Dersom fangster eller deler av fangster skal leveres/anvendes til oppdrett/foring,
skal det på sltjema 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.

§ 13. Fritidsfiske.

Fritidsfiske kan foregå med stang og håndsnøre, ett garn på inntil 30 meter, en line
på inntil 100 angler samt Inntil 3 ruser pr. husstand. Fisket må avgrenses til de
kvanta torsk som går med til egen husholdnings behov for fisk til konsum.
Juksamaskin blir ikke regnet som håndsnøre etter denne paragraf.
Fiskeridirektøren kan i særskilte tilfeller dispensere fra redskapsbegrensningen i
første ledd.

§ 14. Straffebestemmelse.

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Medvirkning og forsøk straffes på
samme måte.

§ 15. Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1995 og gjelder til og med 31. desember 1995.
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