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J.25/79
Utfylling og korrigering av "Melding fra Fiskeridirektøren J, 157/78
angående kvoteavtalen for 1979 mellom Norge og Det Europeiske
Fellesskap".

-------------------------------------------------------------------Følgende punkter i J-157/78 skal endres:
1. Kvoter.
Ifølge protokoll fra kvotedrØftelsene mellom Norge og EF
om gjensidige fiskerirettigheter for 1979, er Norges andel av fiskebestander som forekommer i begge parters soner eller som er rene
EF-bestander, følgende: (Som vedlegg 1 følger et oversiktskart som
viser de forskjellige statistikkområdene som brukes av ICES (Det
internasjonale Råd for havforskning)).

Makrell i Nordsjøen:
Siste setning under dette punkt ska~ lyde: En er likevel
enig om at makrellfisket i ICES IV sør for 60 n.br. ikke skal begynne
før 15.august i hverandres soner. Det er enighet om at dette forbudet
bare skal rette seg mot makrellfiske til oppmaling.
Makrell vest av 4°v.l.:
35.000 tonn i ICES statistikkområdene VIa nord for 56°30'
n.br., og VIId + VIIe + VIIf + VIIh.
Kolmule:
125.000 tonn i EF-farvann
som omfattes av ICES 0 statistikko
områdene VIa (nord for 56 30'n.br.) VIb, VII (vest av 12 v.l.) og
XIV. Dette kvantum kan Økes av EF etter norsk anmodning.
Kveite, blåkveite og uer ved Øst- og Vest-Grønland.
200 tonn kveite, 1.800 tonn blåkveite og uer i ICES XIV
(Øst-Grønland) og ICNAF 0 og 1 (Vest-Grønland) •
For å komme fram til det kvantum norske fiskere kan disponere av Nordsjøbestandene, må en fra Norges andel av bestandene trekke
det kvantum som er tildelt tredjeland. Det som er fordelt til tredjeland, er som fØlger:
For direkte fiske:
Sei:
39.000
Torsk:
600
Hyse:
1.150
Makrell:
2.200
Øyepål, tobis og kolmule: 5.000
Som bifangst av torsk,
sei, hyse, hvitting:

tonn
tonn
tonn
tonn
tonn

5.700 tonn.

I tillegg til dette vil Færøyane sannsynligvis bli tildelt
et kvantum av makrell, Øyepål, tobis og kolmule.
4.

Rapporteringsplikter og føring av fangstda~bok.
Rapportering fra norske fartøyer som fisker ved Grønland
kan inntil videre foregå ifølge rapporteringsreglene fra 1978.

- 2 Norske fartøyer som fisker i andre deler av EF-sonen er pålagt samme plikt til fangstrapportering til EF-kommisjonen som i 1978.
Likeså vil fartøyene måtte føre fangstdagbok. Nærmere orientering er
gitt i J-melding 94/78 som kan fås ved henvendelse til fiskerisjefen
eller fiskerirettlederne.
Meldingen i sin korrigerte form blir således:
Kvoteavtalen for 1979 mellom Norge og Det Europeiske Fellesskap.

---------------------------------------------------------------1. Kvoter;
If Ølge protokoll fra kvotedrøftelsene mellom Norge og EF om
gjensidige fiskerirettigheter for 1979 er Norges andel av fiskebestander som forekommer i begge parters soner eller som er rene
EF-bestander følgende: (Som vedlegg l følger et oversiktkart som viser
de forskjellige statistikkområdene som brukes av ICES (Det Internasjonale Råd for Havforskning)).
Torsk:
30.000 tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 6.000
tonn i EF-sonen.
10.000 tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 3.000
tonn i EF-sonen.
Sei:
89.000 tonn i ICES statistikkområdene IV og IIIa hvorav inntil 12.500 tonn i EF-sonen.
Hvitting:
9.000 tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 3.500
tonn i EF-sonen.
Rødspette:
3.000 tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 1.000
tonn i EF-sonen.
Sild i Nordsjøen:
Både EF og Norge har fastsatt forbud mot direkte fiske etter
sild i ICES statistikkområde IV og de deler av statistikkområde IIIa
som ligger vest av en linje trukket mellom Lindesnes og Hanstholmen.
0

Sild vest av 4 v.l.:
Forbud mot fiske av sild.
Makrell i Nordsjøen:
109.000 tonn i ICES statistikkområdene IV og IIIa hvorav
inntil 80.000 tonn i EF-sonen. Norge og EF ble enige om på et senere
tidspunkt å drøfte de reguleringstiltak som bør innføres for å sikre
at forskernes anbefaling blir fulgt. Anbefalingen går ut på at 100.000
togn av den totale TAC på 145.000 tonn skal fiskes i området nord for
60 n.br. og vest for 2° østlig lengde. Av den norske kvoten vil et
bestemt kvantum kunne tas i Skagerrak, dvs. øst for en linje fra
Lindesnes fyr til Hanstholmen fyr. Kvantumet er ikke endelig fastsatt,
men vil ligge i størrelsesordenen 9.ogo tonn. En er likevel enige om
at makrellfisket i ICES IV sør for 60 n.br. ikke skal begynne før
15.august i hverandres soner. Det er enighet om at dette forbudet bare
skal rette seg mot makrellfiske til oppmaling.
0

Makrell vest av 4 v.l.:
35.000 tonn i ICES statistikkområdene VIa nord for 56°30',
og VIId + Vlle + VIIf og VIIh.
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Hestmakrell:
Ikke kvoteregulert i norsk sone. Inntil 5.000 tonn tillates
fisket i EF-sonen i ICES statistikkområdene IV, VIa nord for 56°30'
og VIId, e, f og h.
Øyepål, tobis og kolmule:
I den del av ICES statistikkområde IV som omfattes av
EF-sonen kan norske fiskere ta 20.000 tonn øyepål (inkl. kolmule) og
30.000 tonn tobis. Innenfor den samlede kvote for Øyepål (inkl. kolmule) og tobis i EF-sonen (til sammen 50.000 tonn) kan den enkelte
kvote overfiskes med inntil 20.000 tonn. Avtalen begrenser ikke det
kvantum norske fiskere kan ta i norsk sone i Nordsjøen.
Kolmule:
125.000 tonn i §F-farvann som omfattes av ICES ~tatistikk
områdene VIa (nord for 56 30'n.br.), VIb, VII (vest av 12 v.l.) og
XIV. Dette kvantum kan Økes av EF etter norsk anmodning.
Lange, blålange og brosme:
Til sammen 20.000 tonn lange, blålange og brosme i EF-farvann
som omfattes av ICES statistikkområdene IV, VI og VII. Kan bare fiskes
av linebåter.
Pigghå:
Inntil 12.500 tonn pigghå i EF-farvann som omfattes av
ICES statistikkområdene IV, VI og VII. Fangst tatt mellom 6 og 12
n.mil ved Storbritannia kommer ikke til fratrekk i kvantumet på
12.500 tonn.
Brisling:
71.000 tonn i EF-farvann som omfattes av ICES statistikkområde IV. Fisket i norsk sone er for tiden uregulert.
Reker:
5.016 tonn i ICNAF-underområde O og 1. Av dette skal 650
tonn tas vest av midt~injen (i kanadisk sone) og 4.366 tonn øst av
midtlinjen sør for 68 n.br. (i EF-sonen).
Avtalen gir adgang til kommersielt prøvefiske etter reker
i ICES XIV.
Kveite, blåkveite og uer ved Øst- og Vest-Grønland:
200 tonn kveite, 1.800 tonn blåkveite og uer i ICES XIV
(Øst-Grønland) og ICNAF 0 og 1 (Vest-Grønland) •
Brugde:
Inntil 800 tonn brugdelever i EF-farvann som omfattes av
ICES statistikkområdene IV, VI og VII. Fangst tatt mellom 6 og 12 n.
mil ved Storbritannia kommer ikke til fratrekk i dette kvantumet.
Håbrann:
Inntil 1.000 tonn i EF-farvann som omfattes av ICES statistikkområdene IV, VI og VII.
Norske fiskere kan ta i alt 5.000 tonn andre fiskeslag enn
de som er nevnt i avtalen i EF-sonen i ICES IV, VI og VII. I EF-sonen
i ICES VI bg VII kan ikke-kvoteregulerte arter bare tas som bifangst.
I ICES IV er det i tille9g anledning til å drive. et direkte fiske etter
ikke-kvoteregulerte arter innenfor dette kvantum.
Fiskeridirektøren vil overveie å regulere et eller flere av
de ovennevnte fiskerier, såfremt utviklingen i fisket gjør det nødvendig.

- 4 For å komme fram til det kvantum norske fiskere kan disponere av Nordsjøbestandene, må en fra Norges andel av bestandene trekke
det kvantum som er tildelt tredjeland. Det som er fordelt til tredjeland er som følger:
For direkte fiske:
39.000 tonn
sei:
Torsk:
600 tonn
1.150 tonn
Hyse:
Makrell:
2.200 tonn
Øyepål, tobis og kolmule 5.000 tonn
som bifangst av torsk,
sei, hyse, hvitting:

5.700 tonn

I tillegg til dette vil Færøyane sannsynligvis bli tildelt
et kvantum av makrell, øyepål, tobis og kolmule.
2. Bifangstreguleringer.
Ifølge bifangstbestemmelsene for fiske i EF's sone tillates
maksimalt følgende innblandinger:
a)
b)

c)

10% sild i brislingfiske
5% sild i annet fiske
10% bifangst av beskyttede arter i industrifiske.

Disse prosenter skal omfatte den totale bifangsten ved hver
enkelt landing, også den delen som anvendes til menneskeføde.

3. Lisensiering:
Norsk fiske ved Grønland er undergitt lisensplikt. Annet
norsk fiske i EF-sonen kan inntil videre foregå uten lisens.

4. Rapporteringsplikter og føring av fangstdagbok.
Rapportering fra norske fartøyer som fisker ved Grønland
kan inntil videre foregå ifølge rapporteringsreglene fra 1978.
Norske fartøyer som fisker i andre deler av EF-sonen er
pålagt samme plikt til fangstrapportering til EF-kommisjonen som i
1978. Likeså vil fartøyene måtte føre fangstdagbok. Nærmere orientering er gitt i J-melding 94/78 som kan fås ved henvendelse til
fiskerisjefen eller fiskerirettlederne.

5. Fisket i Skagerrak.
I Skagerrak utenfor 4 mil av de danske og svenske grunnlinjene begrenset mot vest av en rett linje fra Hanstholmen fyr til
Lindesnes fyr og mot sør av en rett linje fra Skagen fyr til Tistlarna
fyr, kan norske fiskere ta følgende kvanta:
Torsk:
Hyse:
Hvitting:
Rødspette:
Sild:
Makrell:
Brisling:

500
400
400
200
1. 725

tonn
tonn
tonn
tonn
tonn unntatt norsk fjordsild innenfor 2 n.mil.
5.300 tonn
12.000 tonn

Det er enighet om at sildefiske skal være forbudt i tiden
1.1. - 31.3. og 1.10. - 31.12.1979.
.l

Norsk fjordsild fanget innenfor 2 n.mil av de norske grunn:-·
' linjene berøres ikke av dette.

- 5 -

Ifølge kvoteavtalen kan den norske kvoten Økes til 1.500
tonn torsk, og 750 tonn hyse hvis det skulle være behov for det.
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