MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-92-94
(J-83-94 lITGÅR)

Saks nr.

Dok.nr.

()

Bergen, 26. 7 .1994
AF'j/B.J
FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV WDDEFISKET I

DET NORDØSTI.JGE A1LANTERHAV I 1994 - 1995.
Fiskeridepartementet har 22. juli 1994 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40
om saltvannsfiske m.v. bestemt:
I
I forskrift av 1. juli 1994 om regulering
i 1994 - 1995 gjøres følgende endring:

av loddefisket i det nordøstlige Atlanterhav

§ I tredje ledd skal lyde:

Det er forbudt å fiske lodde t islandsk sone vest for 19° V og sør for en linje som er
trukket via følgende punkter:
1. 67° 45' N 19° 00' V
2. 67° 45' N 22° 00' V
3. 66° 00' N 27° 00' V

Områdets sydlige grense vest av Vestfjordene er 66° 00' N.
Nåværende § I tredje ledd blir nytt fjerde ledd.
Il

Denne forskrift trer i kraft straks.
"""""""""""'"'''""""""""""""'"'""""'"'""

Forskriften lyder etter dette:
FORSKRIFf OM REGULERING AV LODDEFISKET I DET NORDØSTI..IGE

ATl.ANTERHAV I 1994 - 1995.
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FISKERIDIREKTORATET
Strandgaten 229. Postboks 185, 5002 BERGEN
Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90- Telex 42 151

Fiskeridepartementet har den 1.7.94 med hjemmel i§§ 6 og 8 i lov av 16. Juni
1972 om regulering av deltakelse i fisket og§§ 4, 5, 6, og 11 i lov av 3. Juni 1983
nr 40 om saltvannsfisket m.v. bestemt;

§ 1 Virkeområde"

· ···

Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav (ICESområde Il, V, XIV).
Uten hensyn til forbudet i første ledd. kan norske konsesjonspliktige ringnotfartøy,
som nyttes til dette fiske av norske redere, fiske inntil 176. 750 tonn lodde i
fiskerisonen ved Jan Mayen, i Grønland sone nord for 64° 30' N og i Islands
økonomiske sone nord for 64° 30' N. Herav kan det ikke fiskes utover 94.050 tonn
lodde i Islands økonomiske sone.
Det er forbudt å fiske lodde i islandsk sone vest for 19° V og sør for en linje som er
trukket via følgende punkter:
1. N 67° 45' V 19° 00'
2. N 67° 45' V 22° 00'
3. N 66° 00' V 27° 00'

Områdets sydlige grense vest av Vestfjordene er N 66° 00'.
Det er ikke tillatt å drive fiske i Islands økonomiske sone etter 15. februar 1995.

§ 2 Åpningsdato

Fisket åpnes den 11. juli 1994.

§ 3 Påmelding

Fartøy som skal delta i fiske, må være påmeldt til Norges Sildesalgslag, Harstad,
innen fredag 1. juli 1994. Fiskeridirektøren kan dispensere fra siste
påmeldingsdato.

§ 4 Utseiling

Ingen påmeldte fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til
Norges Sildesalgslag, Harstad.
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§ 5 Utseilingsstopp

Fiskeridirektøren kan fastsette utseilingsstopp.

§ 6 Fartøykvote

Fartøyene tildeles fartøykvote basert på følgende basiskvoter:
1.500 hl

+ 40% av konsesjonskapasiteten
+ 30% av konsesjonskapasiteten
+ 20% av konsesjonskapasiteten
+ 10% av konsesjonskapasiteten

fra
O - 4.000 hl
fra 4.000 - 6.000 hl
fra 6.000 - 10.000 hl
fra 10.000 hl

Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet
med den faktoren en får ved å dividere totalkvoten med summen av basiskvotene.
Faktoren fastsettes av Fiskeridirektøren.

§ 7 Lastekapasitet

Det kan nyttes faktisk lastekapasitet i fisket.

§ 8 Fiskestopp

Fiskeridirektøren kan stoppe fiske når kvoten nevnt i § I er beregnet oppfisket.
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin
fartøykvote.

§ 9 Refordeling

Fiskeridirektøren kan oppheve alle fartøykvoter etter 10. august 1994.

§ I 0 Forbud mot leie av erstatningsfartøy, overføring av kvote

Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og
leveres av det kvoteberettigede fartøy.
Det er forbudt å benytte leid fartøy.
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§ 11 Dumping og neddreping

Det er forbudt å kaste ut fangst eller avfall av fangst. Det er også forbudt å slippe
fangst som er død eller døende.

§ 12 Bemyndigelse

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, herunder slike
endringer som er nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske.
I den utstrekning det blir fastsatt begrensninger i deltagelsen i fiske, eller andre
reguleringstiltak ovenfor norske fartøyer i Islands økonomiske sone eller i
Grønlands sone, kan Fiskeridirektøren bestemme hvor mange, herunder også
hvilke norske fartøyer som skal få tillatelse til å fiske i området.
Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger. kan gi nærmere bestemmelser om
tildeling av tillatelser som nevnt i andre ledd.

§ 13 Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift. eller bestemmelser gitt i
medhold av denne. straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. og§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av
deltagelsen i fisket.

§ 14 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves
Fiskeridepartementets forskrift av 2. juli 1993 nr. 587 om regulering av loddefisket
i det nordøstlige atlanterhav i 1993 - 1994.
"""''""""""""""""""""""""""""""""""""''"
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RAPPORTERINGSRUTINER FOR NORSKE LODDEFARrØY I DET NORDØS1LIGE
ATLANTERHAV

Grønlandsk sone:
Ved fiske etter lodde i grønlandsk sone skal 2 typer meldinger sendes: aktivmelding
og passivmelding. Ukemeldinger og posisjonsmeldinger er ikke aktuelt for
loddefartøyene.
Aktivmelding skal sendes tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomsten og
skal inneholde:
A:

B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:

Fartøyets navn
Radiokallesignal
Registreringsnummer
Lisensnummer
Ordet "AKTIV''
Fangst ombord ved inngang i sonen
Aktuell posisjon og fangstområde
Dato og klokkeslett (UTC) for avsendelse av melding
Skippers underskrift

Passivmelding skal inneholde:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:

Fartøyets navn
Radiokallesignal
Registreringsnummer
Lisensnummer
Ordet "PASSIV''
Fangst tatt i grønlandsk sone (evt. fangst
tatt utenfor)
Posisjon og fangstområde
Dato og klokkeslett (UTC) for avsendelse av melding
Skippers underskrift

Meldingene kan sendes via kystradio til Grønlands Fiskerilisenskontor
(telegramadresse LICENSKON), eller sendes via telex (telexnummer 90400) eller
telefax (faxnummer 095 299 2 32 35)
Islandsk sone:
Følgende rapporter skal meldes til den islandske kystvakten:
1.
2.
3.
4.

Innseiling i sonen
Fangster meldes hver dag mellom kl. 08-10
Utseiling og totalfangst meldes
Totalfangst meldes ved landing i Island

Det skal sendes fartøyposisjon ved alle meldinger til den islandske kystvakten.

