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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG REGULERING AV
FISKET ETTER MAKRELL I NORGES ØKONOMISKE SONE, I EF-SONEN, I
INTERNASJONALT FARVANN , I FÆRØYSK SONE OG I SKAGERRAK I 1991.
Fiskeridepartementet har den 15. februar 1991 med hjemmel i
§§ 4, 5 og 11 i lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske
m.v . og §§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering
av deltakelsen i fisket jfr . kgl. res . av 5. desember 1986
nr . 15 bestemt:
I

I Fiskeridepartementets forskrift av 24 . desember 1990 nr.
1157 om regulering av fisket etter makrell i Norges økonomiske
sone, i EF-sonen , i internasjonal t farvann , i færøyisk sone og
i Skagerrak i 1991 gjøre s følgende endring:
§

2 skal lyde:

Uten hinder av forbudet i § 1 , kan ringnotfartøy nevnt i § 3
fra 15. februar og inntil videre i 1991 fiske makrell til
konsum i ICES statistikkområde !Va nord for N 59° og i område
!Va nord for N 56° 30 '.
II
Denne forskrift trer i kraft straks .
Etter dette har forskriften følgende ordlyd:
FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I
NORGES ØKONOMISKE SONE , I EF-SONEN, I INTERNASJONALT FARVANN,
I FÆRØYSK SONE OG I SKAGERRAK I 1991 .
Fiskeridepartementet har den 15. februa r 1991 med hjemmel i
§§ 4, S, og 11 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske
1
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m.v., og §§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering
av deltakelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 5. desember 1986
nr. 15, bestemt:
1

§

Det er forbudt for norske fartøy å fiske makrell i Norges
økonomiske sone, i EF-sonen, i internasjonalt farvann, i
færøysk sone og i Skagerrak, avgrenset i sør av en rett linje
mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr.
§ 2

Uten hinder av forbudet i § 1, kan ringnotfartøy nevnt i § 3
fra 15. februar og inntil videre i 1991 fiske makrell til
konsum i ICES statistikkområde IVa nord for N 59° og i område
IVa nord for N 56° 30'.
3

§

Følgende

fartøygruppe~

kan delta i fisket i medhold av

§

2:

1.

Konsesjonspliktige ringnotfartøy.

2.

Ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot som har deltatt i
havmakrellfisket i Nordsjøen eller nord for 62° N i minst
ett av årene 1988-1990.
4

§

Konsesjonspliktige ringnotfartøy kan fiske maksimalt 600 tonn.
Ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot med rett til deltagelse kan
fiske maksimalt 400 tonn.
5

§

Det kvantum det enkelt fartøy fisker går til fradrag på den
kvote det enkelte fartøy blir tildelt senere i år.
6

§

Ved levering av makrell over 600 gram (G 6) benyttes en
avregningsfaktor lik 3,0 slik at 1,0 tonn makrell over 600
gram blir avregnet med 3,0 tonn på fartøykvoten.
Summen av all levert makrell regnet i rund vekt må ikke
overstige fartøykvoten.
2
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7

§

Fartøy som skal delta i fisket må på forhånd mel~e fra om
dette til Norges Sildesalgslag.
8

§

Det enkelte fartøys kvote 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 kystfiskefartøy. Det er
ikke tillatt å benytte leid fartøy.
II Kystfisket
§ 9

Uten hinder av forbudet i § 1 kan ringnotfartøy under 70 fot
største lengde og andre kystfiskefartøy under 90 fot største
lengde som fisker med garn og snøre, fiske makrell til konsum
i Norges økonomiske sone.
§

10

Fiskeridirektøren kan i spesielle tilfelle dispensere fra
forbudet om deltagelse i kystmakrellfisket for ringotfartøy
over 70 fot. Slik dispensasjon kan bare gis til eldre·fartøy
marginalt over 70 fot som eies av fiskere som tradisjonelt har
drevet et kystnotfiske etter makrell.

s

11

Det kvantum det enkelte fartøy. fisker går til fradrag på den
kvote det enkelte fartøy blir tildelt senere i år.
III Generelle bestemmelser.
§

12

Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å
foreta utkast av fangst.
§

13

Makrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil
10% i vekt av hele fangsten om bord eller ved landing.
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14

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelse, herunder slike endringer som er nødvendige for å
oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.
§

15

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift
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.
På samme måte straffes medvirkning og forsøk.
§

16

Denne forskrift trer i kraft straks.
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