MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-123-97
(J-10-97 UTGÅR)

Bergen, 20.6.1997
AFJ/BKR

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGAV FISKET ETTER
MAKRELL FØRSTE HALV ÅR I 1997
Fiskeridepartementet har den 16. juni 1997 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvarmsfiske m.v., bestemt:

I

I forskrift av 21. desember 1996 om regulering av fisket etter makrell første halvår 1997, gjøres
følgende endring:

§ 3-8 Fritidsfiske, oppheves.

Nåværende § 3-9 Bemyndigelse blir § 3-8.
Il

Denne forskrift trer i kraft straks.
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Forskriften lyder etter dette:
FORSKRIFT OM REGULERINGAV FISKET ETTER MAKRELL FØRSTE HALV ÅR I
1997
Fiskeridepartementet har den 21. desember 1996 med hjemmel i§§ 4, 5 og 11 i lov av 3.juni
1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v., og§§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 m. 57 om regulering av
deltagelsen i fisket, jf. kgl.res. av 29. oktober 1993, fastsatt følgende forskrift:

KAP. 1. GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1-1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske makrell i Norges økonomiske sone, i EU-sonen, i
internasjonalt farvann, i færøysk sone og i Skagerrak avgrenset i sør av en rett linje mellom
Skagen fyr og Tistlama fyr.

§ 1-2 Totalkvote
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan fartøy i kystfartøygruppen under 13 meter største
lengde som fisker med not og fartøy i kystfartøygruppen under 21,35 meter største lengde som
fisker med gam og snøre, fiske makrell til konsum i ICES statistikkområde IVa nord for 59°N,
Vla nord for 56° 30'N og VIId, e, f og h.
Fiskeridirektøren kan gi nærmere bestemmelser om totalkvote for første halvår 1997.

KAP. 2. FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN

§ 2-1 Vilkår for deltagelse med not for fartøy under 13 meter største lengde
a)

Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være egnet og utstyrt for notfiske og

b)

høvedsmannen for fartøyet må stå på blad A eller B i fiskermanntallet og eie eller være
medeier i fartøyet. Fiskeridirektoratet ka.Tl. i særlige tilfeller dispensere fra kravet til
eierforhold.
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§ 2-2 Vilkår for deltagelse med garn eller snøre
a)

Fartøyet må være under 21,35 meter største lengde og registrert i merkeregisteret og

b)

høvedsmannen må stå på blad A eller B i fiskermanntallet.

Fiskeridirektøren kan dispensere fra kravet om største lengde for fartøy over 21,3 5 meter største
lengde som kan vise til tidligere deltakelse i fisket med garn eller snøre.

§ 2-3 Maksimalkvote
Fartøy som kan delta i kystfartøygruppen kan fiske inntil 40 tonn makrell rund vekt.
Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten.

§ 2-4 Kvoteavregning
Det enkelte fartøys fangst går til fradrag på den kvoten fartøyet tildeles totalt for 1997.

KAP. 3. FELLESBESTEMMELSER

§ 3-1 Kvotebegrensning
Ingen kan fiske og levere mer enn en kvote, eller overskride fastsatt kvote. Hvert fartøy kan bare
fiske og levere en kvote.

§ 3-2 Leiefartøy
Det er ikke tillatt å benytte leid fartøy.
Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet i første ledd for fartøy i kystgruppen så fremt slikt
leieforhold ikke medfører at leiefartøyet fisker utover sin maksimalkvote.

3

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

§ 3-3 Levering av fangst m.v.
Kvoten til det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og leveres av det
fartøy som er tildelt kvote.
Det er forbudt å overføre fangst til annet fartøy. Forbudet mot overføring av fangst gjelder ikke
overføring av fangst mellom notfartøy for å unngå neddreping.

§ 3-4 Kvoteberegning ved eierskifte
Forbudet i § 3-1 mot at fartøy kan fiske mer enn en kvote gjelder også ved eierskifte. Dersom det
er et gjenstående kvantum av maksimalkvoten på tidligere eiers hånd, kan ny eier fiske på dette
restkvantum.

§ 3-5 Avregningsfaktor for stor makrell
Ved levering av makrell over 600 gram (G6) benyttes en avregningsfaktor lik 3,0 slik at 1,0 tonn
makrell over 600 gram blir avregnet med 3,0 tonn på maksimalkvoten.
Summen av all levert makrell regnet i rund vekt må ikke overstige maksimalkvoten.

§ 3-6 Dumping og neddreping
Det er forbudt å kaste ut fangst. Det er også forbudt å slippe fangst som er død eller døende.

§ 3-7 Bifangst
Makrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 10% i vekt av hele fangsten om bord
eller ved landing.

§ 3-8 Bemyndigelse
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere besten1"111elser som er nødvendig for å oppnå en
hensiktsmessig avvikling av fisket.
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KAP. 4. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 4-1 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 fil. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 11 i lov av 16.
juni 1972 fil. 57 om regulering av deltagelsen i fisket. På samme måte straffes medvirkning og
forsøk.

§ 4-2 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft l. januar 1997 og gjelder til og med 31. desember 1997.
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