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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-49-2004
(J-139-2003 UTGÅR)

Bergen, 02.03.2004
HØ/EW

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER BUNNFISK VED FÆRØYENE I 2004.
Fiskeridirektoratet har den 7. februar 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. § 4 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst§§ 20
og 21 , jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter
§ 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av
Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av
16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift :

§ 1 Forbud
Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske etter bunnfisk i færøysk sone i 2004.

§ 2 Kvote
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy som fisker med konvensjonelle redskap fiske inntil
2.200 tonn lange/blålange, 1.800 tonn brosme og 400 tonn sei.

§ 3 Begrensninger i fisket
I tillegg til kvotene nevnt i § 2 kan det fiskes inntil 1.070 tonn bifangst av andre bunnfiskarter.
Den samlede bifangsten av andre arter enn artene nevnt i § 2 kan til enhver tid ikke overstige
20% i vekt av hele fangsten om bord. Bifangsten pr. fangstdøgn må ikke overstige 30%.
Det enkelte lisensierte fartøy kan fiske i et nærmere angitt område (Færøybanken) i inntil 10
dager pr. tur, dog ikke utover 30 dager i løpet av 2004.
Maksimalt 12 fartøy kan delta i fisket samtidig.
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§ 4 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 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.

§ 5 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gj elder til og med 31. desember 2004.
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