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FORSKRIFT OM REGULERINGAV FISKET ETTER REKER VED ØST-GRØNLAND I
2000.

Fiskeridepartementet har 15. desember 1999 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og
fangst§ § 20, 21og30, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993 nr. 55, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske reker i Grønlands fiskerisone.

§ 2 Totalkvote

..
(

Uten hinder av forbudet i § 1, kan fartøy som fyller deltakelsesvilkårene i forskrift av 8.
desember 1999 om regulering av deltakelse i fisket etter reker ved Øst-Grønland i 2000, fiske
inntil 2.500 tonn reker i Grønlands fiskerisoner i ICES-områdene XIV og Va.

§ 3 Makismalkvoter
Fartøy som har adgang til å delta, tildeles maksimalkvoter etter tradisjonell fordelingsnøkkel.
Kvotetildelingen foretas av Fiskeridirektoratet.
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§ 4 Rapporteringsplikt

Fartøyene skal melde fra til Fiskeridirektoratet før avgang til feltet. Det skal sendes kopi til
Fiskeridirektoratet av samtlige meldinger som fartøyene etter grønlandske bestemmelser er
pålagt å sende, herunder melding om innseiling i sonen, melding om fangst pr. uke, melding om
utseiling av sonen med angivelse av totalfangst, inkludert utkast.

§ 5 Siste startdato
Fartøy som ikke har startet fisket etter reker ved Øst-Grønland innen
ikke adgang til å delta.

l ~.

september 2000, har

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra siste startdato.

§ 6 Refordeling
For å sikre at totalkvoten blir tatt kan Fiskeridirektoratet oppheve maksimalkvotene.

§ 7 Stopp i fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin
maksimalkvote.
..
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§ 8 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, herunder slike endringer som
er nødvendige fo r å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.
Dersom grønlandske myndigheter fastsetter spesielle lisensieringsordninger, eller andre
reguleringstiltak overfor norske fartøy, kan Fiskeridirektoratet bestemme hvor mange, herunder
også hvilke norske fartøy, som skal få tillatelse til å fiske i området.
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§ 9 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars
1999 om retten til å delta i fiske og fangst§ 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2000 og gjelder til og med 31. desember 2000.
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