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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-186-2003

Bergen, 1.10.2003

HCH/EW

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE ..
REDSKAP UTENFOR GRUNNLINJENE I SKAGERRAK I 2003 .
Fiskeridepartementet har den 23. september 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt ,følgende forskrift :

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske og lande torsk fra Skagerrak utenfor grunnlinjene i 2003.

§ 2 Kvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 127 tonn torsk rund vekt utenfor
grunnlinjene i Skagerrak i 2003.

§ 3 stopp i fisket
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten på 127 tonn er beregnet oppfisket.

§ 4 Bifangst
Fartøy som fisker med trål etter andre fiskeslag kan ha inntil 2,5% bifangst av torsk. Fartøy med
nordsjøtrålkonsesjon kan ved fiske etter kreps fra og med 1. september 2003 ha inntil 10%
bifangst av torsk.
Når fisket etter torsk med konvensjonelle redskap er stoppet, jf. § 3 annet ledd, kan fartøy som
fisker med konvensjonelle redskap utenfor grunnlinjene i Skagerrak ha inntil 10% bifangst av
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torsk ved fiske etter andre fiskeslag . Fartøy under 28 meter største lengde kan fra og med 1.
september 2003 ha inntil 20% bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag.
Bifangsten regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av ale sluttsedler/bryggesedler
undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 00.00 til søndag klokken 24.00.

§ 5 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er
nødvendig for å oppnå en rasjonell hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 6 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte
straffes medvirkning og forsøk.

§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003.
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