FISKERIDIREKTØREN
Bergen, 19.2.1980.
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J. 24/80.
FORSKRIFTER OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I 1980.

I medhold av §§ 10, 10a og IOb i lov av 16. juni 1972 om regulering av
deltagelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 8. september 1972, § 5 i lov av
20. april 1951 om fiske med trål, jfr. kgl. res. av li. januar 1974, og §
4 i lov av 17. juni 1955, har Fiskeridepartementet den 9. januar med
endringer 13. og 18. februar 1980 bestemt:
§ 1.

Det er forbudt li fiske lodde i det nordØstlige Atlanterhav øst for
i Barentshavet.
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Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fra 28. januar 1980 fiskes
5.730.000 hl lodde. Av totalkvantumet avsettes 4.820.000 hl til fartøyer
. som fisker med snurpenot og 910.000 hl til fartøyer som fisker med trl!I.
§ 2.

Fiskeridirektøren bemyndiges til 1l fastsette forbud mot loddefiske i
nærmere avgrensede deler av norsk Økonomisk sone, dersom bestandsmessig hensyn tilsier det.
§ 3.

Av det i § 1 fastsatte kvantum kan fartøyer som fisker med trål ikke
fiske mer enn følgende kvanta:
l.
2.

3.
4.

Trillere
Trillere
1.499 hl
Tr.\llere
I. 999 hl
Trl!lere

med lastekapasitet under 1.000 hl
med lastekapasitet mellom I. 000 hl og

6.000 hl
7.000 hl

med lastekapasitet mellom I. 500 hl og
med lastekapasitet 2.000 hl og over

8.000 hl
9.000 hl.

Det i § 1 fastsatte kvantum til fartøyer som fisker med snurpenot fordeles
av Fiskeridirektøren på de enkelte fartøyer etter følgende fordelingsnøkkel:
1.000
+ 20%
+ 10%
+ 5%

hl + 40% av godkjent lastekapasitet inntil 4.000 hl
av den lastekapasitet som overstiger 4.000 hl inntil 6.000 hl
av den lastekapasitet som overstiger 6.000 hl inntil 10.000 hl og
av den lastekapasitet som overstiger 10.000 hl.

Fartøyets samlede kvote for hele vinterloddesesongen finnes ved å multip•
lisere den kvote (basiskvote) som fremkommer etter nevnte fordelingsnøkkel
med den faktor en f1ir ved å dele totalkvoten for snurpere med summen av
alle deltagende fartøyers basiskvote.
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§ 4.
Ingen kan levere større fangstmengde pr. tur enn det som er fastsatt i
vedkommende fartøys konsesjonsvilk!lr eller fastsatt i medhold av annet
og tredje ledd i denne paragraf. Pli siste tur kan fartøyer likevel innen
rammen av sin totale kvote ta inntil 1.000 hl mer enn den fastsatte
lastekapasiteten.
Lastekapasiteten for tr!\lere og snurpenotfartøyer under 90 fot I. I. som
deltar i vinterloddefisket, fastsettes av Fiskeridirektøren på grunnlag
av største leverte enkeltfangst av enten lodde, Øyepål eller tobis i et
av årene 1977, 1978 og 1979.
Fiskeridirektøren fastsetter lastekapasiteten for fartøy under 90 fot 1.1.
som ikke har deltatt i fiske som nevnt i foregående ledd på basis
av beregnet volum av fartøyets lasterom.

§ 5.
Det kvantum som det enkelte fartøy er gitt tillatelse til å fiske kan
ikke overføres til annet fartøy.

§ 6.
Ingen kan delta
Salgslag.

fisket uten å være pllmeldt til Feitsildfiskernes

Fartøy som ikke har påbegynt fiske innen 3. mars 1980 vil iKke kunne
delta i fisket.
Fiskeridirektøren bemyndiges til
bestemmelsen i annet ledd.

spesielle tilfelle å gjøre unntak fra

Fiskeridirektøren bemydiges videre til å fordele eventuelle udisponerte
kvanta fortrinnsvis for konsumformål.
§ 7.
Det er forbudt å fiske eller beholde om bord lodde som ikke har en
lengde på minst li cm. Uten hinder av dette forbud kan inntil 15% i
antall av .hver landing bestå av undermåls lodde.
§ 8.
Det er forbudt å føre i land eller omsette lodde som er fisket i strid
med disse forskrifter eller bestemmelser gitt i medhold av forskriftene.
§ 9.
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling

av reglene i disse forskrifter.
§ 10.

Uaktsom eller forsettelig overtredelse av disse forskrifter straffes med
bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene,
§ 13 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål og § 11 i lov av 16. juni
1972 om regulering av deltagelsen i fisket.

§

11.

Disse forskrifter trer i kraft straks.
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 14. desember 1979
om regulering av vinterloddefisket 1980.

