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FORSKRIFT OM REGULERINGAV FANGSTAV VÅGEHVAL I 2002
Fiskeridepartementet har den 5. mars 2002 i ~edhold av lov av 3.. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9 og 45, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fangst av hval i 2002.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fyller vilkårene i forskrift av 4. mars 2002 om
adgang til å delta i fangst av vågehval i 2002, fangste til sammen 671 vågehval i Norges
økonomiske sone, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard.
Totalkvoten nevnt i første ledd fordeles på fangstområder som følger:
Nordsjøen:
Vestfjorden:
Barentshavet:
Svalbard:
Jan Mayen:

155 dyr
14 dyr
318 dyr
148 dyr
36 dyr

§ 3 Fangstperiode m.v.
Fangst av vågehval kan starte 13. mai og skal være avsluttet innen 31. august klokken 2400.
Fangst av vågehval i Nordsjøen kan starte når Fiskeridirektoratet bestemmer, og skal være
avsluttet innen 31. august klokken 2400.
Fiskeridirektøren kan fastsette bestemmelse om dato for siste utseiling.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi fartøy tillatelse til å fortsette fangsten i enkelte
områder utover fastsatt fangstperiode.

§ 4 Inspektørdøgn
Det enkelte fartøy kan innenfor perioden nevnt i § 3 første ledd drive fangst av vågehval med
gratis inspektør om bord i til sammen 45 døgn. I Nordsjøen kan det enkelte fartøy innenfor
perioden nevnt i første ledd drive fangst av vågehval med gratis inspektør om bord i til sammen
55 døgn.
Ved fangst utover det antall døgn som nevnt i første ledd pålegges det enkelte fartøy å dekke
100% av utgiftene per døgn ved å ha inspektør om bord. V ed beregning av antall døgn
medregnes hvert døgn fartøyets inspektør har mottatt fangstgodtgjørelse.

§ 5 Fordeling av kvote
Fiskeridirektoratet fastsetter maksimalkvoter for fartøy innenfor de ulike fangstområdene.
Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve de fastsatte maksimalkvotene, og det kan fastsettes
frist for å starte fangsten på de endrede maksimalkvotene. Fartøy som ikke overholder fristen
mister sin adgang til å delta. Fiskeridirektoratet kan fastsette første mulige dato for slik endring
eller oppheving av maksimalkvotene.
Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om fordeling av de enkelte områdekvoter
på deltakende fartøy.
Fiskeridirektoratet kan pålegge det enkelte fartøy å drive fangst i nærmere angitt område.

§ 6 Avbrudd i fangst og salg av fartøy
Avbrudd i fangst for å oppta annen fiskeriaktivitet medfører bortfall av resterende kvote. Det
samme gjelder ved salg av fartøy i fangstperioden dersom selger ikke har et erstatningsfartøy som
umiddelbart kan settes inn i fangsten.

§ 7 Overføring av kvote
Kvote som er tildelt det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy.
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen i første ledd.
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§ 8 Oppgaveplikt
Fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet skal føres fortløpende. Dagboken skal umiddelbart
etter avsluttet tur sendes Fiskeridirektoratet.
Den som er gitt adgang til å delta i fangst av vågehval skal hver mandag klokken 1200 rapportere
til Norges Råfisklag, avdeling Svolvær om siste ukes fangst. Fiskeridirektoratet kan fastsette
regler om hyppigere rapporteringsplikt.

§ 9 Stopp i fangsten
Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten i de ulike områdene når områdekvoten er beregnet tatt.

§ 10 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig gjennomføring av fangsten.

§ 11 Kontroll
Fartøy som deltar i fangst av vågehval, skal ha inspektør om bord. Fartøyet kan også pålegges å
ha med observatør under fangsten.

§ 12 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift
straffes i henhold til lov av 3.jWli 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m .v. § 53. På samme måte
straffes medvirkning og forsøk.

§ 13 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2002.
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