MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-174-93
(J-160-93 UTGÅR)

Bergen. 24.11.1993
ND/BJ
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE EITER
SEI NORD FORN 62° I 1993.
Fiskeridepartementet har 19. november 1993 i medhold av§§ 4 og 5 i lov av 3. juni
1983 nr. 40 om saltvannsfiske bestemt:
I
I forskrift av 18. desember 1992 nr. 1166 om regulering av fiske etter sei nord for
N 62° i 1993, gjøres følgende endringer:

§ 7 Bifangst (endret) skal lyde:
Når fisket er stoppet. er det forbudt å ha større bifangst av sei ved fiske etter andre
fiskeslag enn 20 % regnet i rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

Il

Denne forskrift trer i kraft 22. november 1993 og gjelder til og med 31. desember
1993.
tttttttttttt nllttllnttttnttntntunttn

Forskriften lyder etter dette:
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FORN 62° I 1993.
Fiskeridepartementet har 18. desember 1992 med hjemmel i §§ 4 og 5 i lov av 3.
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

§ 1 Totalkvote

Det kan totalt fiskes 127 000 tonn sei rund vekt i 1993. Av dette kvantum avsettes
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14 000 tonn til en bufferkvote.

§ 2 Gruppekvoter, rund vekt

1.

Fartøy med torsketråltillatelse, Jfr.§ 3-1 i forskrift av 12. desember 1986 om
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål: 29 760 tonn.

2.

Fartøy med industritråltillatelse/nordsjøtillatelse: 9 000 tonn fordelt med
6 750 tonn på perioden 1. januar - 30. august og 2 250 tonn på perioden
1. september - 31. desember.

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene er beregnet oppfisket.

§ 3 Trålfiske

Fartøy med torsketråltillatelse, Jfr. § 3-1 i forskrift av 12. desember 1986 om
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, kan maksimalt fiske 1 700 tonn sei
rund vekt.
Fiskeridirektøren kan endre eller oppheve denne maksimalkvoten dersom
utviklingen i fisket tilsier det.

§ 4 Notfiske

Fartøy som skal delta i notfisket må ha eget notbruk og være bemannet og utrustet
for seinotfiske.

§ 5 Bufferkvote
Fra 1. september 1993 åpnes det for fiske på 11 000 tonn sei av bufferkvoten med
følgende fordeling:

1.

Fartøy som driver fiske etter sei med not: 4 000 tonn rund vekt.

2.

Fartøy med torsketråltillatelse, Jfr.§ 3-1 i forskrift av 12. desember 1986 om
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål: 5.500 tonn rund vekt. Hvert
fartøy sitt totale fiske må være innenfor kvoten som er angitt i § 3.

3.

Fartøy med industritråltillatelse/nordsjøtillatelse: 1.500 tonn rund vekt.
Hvert fartøy kan maksimalt fiske 200 tonn rund vekt.
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Fiskeridirektøren kan endre eller oppheves maksimalkvotene dersom utviklingen i
fisket tilsier det. samt stoppe fisket når kvotene er beregnet oppfisket.

§ 6 nneggskvote
For fartøy med torsketråltillatelse. jfr. § 3-1 i forskrift av 12. desember 1986 om
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, åpnes det fra 28. september 1993 for
et fiske innenfor en gruppekvote på 10 000 tonn.
For fartøy med industritråltillatelse/nordsjøtillatelse åpnes det fra og med 21.
oktober 1993 for et fiske innenfor en gruppekvote på 1 000. Fra samme tidspunkt
økes maksimalkvote for denne gruppen. slik den framgår av§ 5 første ledd nr. 3,
til 400 tonn rund vekt.

§ 7 Bifangst

Når fisket er stoppet. er det forbudt å ha større bifangst av sei ved fiske etter andre
fiskeslag enn 20 % regnet i rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 8 Straffebestemmelse
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes etter
bestemmelsene i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 9 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993 og gjelder til og med 31. desember 1993.
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