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J. 46/77

Forskrifter om fangst av vågehval og mindre tannhval.

-----------------------------------------------------

I medhold av §§ 2, 3, 5, 11 og 14 i lov av 16. juni 1939
om fangst av hval ~g kongelig resolusjon av 19.mars 1976 har Fiskeridepartementet den 29.mars 1977 bestemt:
§ l.

"Tillatelse til å fange småhval (vågehval og mindre tannhval) kan
gis til innvåner av riket som har deltatt i smålhv~lfangst sammenhengende i minst J sesonger i løpet av de siste 5 år.
tillatelsen, som skal gjelde for et bestemt fartøy, betales en
avgift på kr. 300 pr. år.

For

§ 2.

Fangsttiden for vågehval og mindre tannhval er:
l.
I farvann nord for 70°n.br. og øst for 20°v.l. fra 1.mai kl.00
til 30.juni kl.24.00. I området Øst for 25°ø.l. gjelder denne
bestemmelse også syd for 70°n.br.
•

. 0

2.

For de øvrige fangstfelter.med unntak av omradet vest for 44
v.l. fra 15.april kl.00 til Jl.august kl.24.00 med fredning
{fangststopp! i tiden l.juli kl.00 til 21.juli kl.24.00.

3.

I området vest for 44°v.1. fra IS.mai k.l.00 til 31.august
kl.24.00, med samme fredning som nevnt under pkt. 2.

Utenom nevnte tidsrom og utenom nevnte områder er fangst av hval
forbudt. Fangst av bottlenose tillates ikke i 1977.
§ 3.

Ilandbragt samfengt kjøtt av vågehval må ikke overstige 70 tonn for
hvert fartøy.
§ 4.

Fangerne er forpliktet til å gi
tinuerlig melding om sin fangst.

vedkom.~ende

salgsorganisasjon kon-
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§ 5.
Det fangstfartøy som tillatelsen gjelder, skal ha følgende utstyr:

a)

Kanon av kaliber ikke under 2"

(50

mm)

anbragt i

jernpuller,

(Kongsberg 37 mm kanon som benyttes av eldre konsesjonshavere
godkjennes dog.inntil videre). Fartøyets baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik at pulleren ved skuddavløsning ikke
gir større svikt i overkanten enn l/ 4"
b)

(6

mm) •

Minst 7 harpuner. 2 klØrs harpuner tillates hvis avstanden
mellom klørnes spisser (utslått) minst er 15"

(38 cm).

4 klørs

harpuner må ha en avstand mellom klørnes spisser (utslått) på
minst 12"

(31 cm). I begge tilfelle skal harpunlegg og klør

tåle et strekk på minst 1.500 kg.
Eksploderende granat tillates benyttet.

c)

Minst 3 forløpere, hver ikke under 45 favner. De skal tåle et
strekk på minst 1.500 kg.

d)

Minst 2 liner, en hovedline ikke under 300 favner og en line
til omskudd på ikke under 50 favner. De skal tåle et strekk
på 1. 500 kg.

e)

Akkumulatorfjærer av stål som minst tåler et strekk på 1. 500
kg. De skal minst ha en vandring på 1,5 meter. For fartøyer
under 40 fots lengde tillates benyttet fjærer med strekk ned
til 800 kg.

f)

Maskindrevet spill til inn- og opphiving av hvalen.

g)

Fartøyet skal videre ha en solid tretønne fastgjort til masten. Tønnen skal være hvitmalt, men med et svart rundtgående
belte av 30 cm bredde midt på.

•

§ 6.
Fartøyet skal ha minst 3 manns besetning. Kon5esjonshaveren skal
ha ledelsen om bord. For tilfelle av sykdom øller annet gyldig
forfall kan departmentet godkjenne en stedfortreder av mannskapet
som selv fyller betingelsen for å få konsesjon.
Gjelder det annet forfall enn sykdom, er denneoadgang begrenset til
14 dager i løpet av sesongen.

'.'
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Fartøy som har opptatt jag på hval, har første rett til jaget, slik
at andre fartøyer ikke kan delta i dette uten samtykke.

§ 8.
Det er forbudt å løsne skudd før forløper og liner er festet sammen.
Blåser tillates be;yttet, men de må ikke festes til forløperen
nærmere harpunen enn 45 favner.

§ 9.
Hval må ikke jages eller skytes i fjord eller våg hvor silde- eller
brislingfiske pågår, og ikke nærmere fartøy som driver slikt fiske
enn 1 nautisk mil.

§ 10.
På norsk sjøterritorium og innenfor en avstand av 30 nautiske mil
fra sjøterritoriets yttergrense er det forbudt å drive fangst av
hval på søn- og helligdager fra kl.00 til 24.00.
§ 11.
Konsesjonshaveren skal føre oppgave over fangsten og opparbeidelsen
av hvalen. Han skal sette seg nøye inn i de forskrifter som blir
gitt om føringen av fangstoppgavene og følge disse nøyaktig.

§ 12.
Konsesjonsdokumentet og et avtrykk av hvalloven og disse forskrifter
skal oppbevares ombord. Loven og forskriftene skal være

tilgjeng~lig

for mannskapet.

§ 13.
Overtredelse av forskriftene er straffbart.
Ulovlig gjort fangst eller dens verdi kan departementet forlange
inndratt til fordel for statskassen. Det samme gjelder fangstredskaper som anvendes i strid med reglementet.
Departementet kan inndra konsesjonen i
av hvalloven, når det finner at
fangsten forsvarlig,

tilfelle av overtredelse

konsesjonshave~e~

ikke driver

eller ikke tar vare på fangstproduktene på
!/,."

- 4 forsvarlig måte, eller når konsesjonshaveren ikke er ombord uten
å ha lovlig forfall, unnlater å følge pålegg som blir gitt ham
eller unnlater å innsende de foreskrevne oppgaver til Fiskeridepartementet eller innsender oppgaver han vet - eller måtte forstå - ikke
er riktige.

§ 14 .
•
Disse forskrifter trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 19.mars
1976 om fangst av vågehval og mindre tannhval.
-~-------------------

Fiskeridepartementet har gitt følgende kommentarer til forskriftene:
Fiskeridepartementet vil kunne endre bestemmelsene i forskriftenes

§ 2, pkt. 1-3, dersom spesielle forhold tilsier det. Slike endringer
vil i tilfelle bli gitt i samråd med fiskernes faglige og økonomiske
organisasjoner. Dette innebærer også at fangsten vil kunne stoppes
på et tidligere tidspunkt enn bestemt i

forskriftene, dersom fangst-

utviklingen og hensynet til bestanden tilsier det.
Den internasjonale hvalfangstkommisjon har for 1977 fastsatt følgende maksimale fangstkvoter for

~ågehval:

Den nord-amerikanske bestand

48

Vest-Grønland (vest for 44°v)

325

Øst-Grønland, Island, Jan Mayen

320

Den Øst-atlantiske bestand
Barentshavet, Bjørnøya, Norskekysten,
Nordsjøen, Shetland, Irland

1.790

Etter avtale med Island er fangstkvoten for Øst-Grønland, Island,
Jan Mayen -

320 vågehval - delt med 200 til Island og 120 til Norge.

Denne begrensning av fangsten som Norge er forpliktet til å overholde gjør det nødvendig å f Ølge utviklingen av fangsten på en
mer effektiv måte enn tidligere. Dette kan bare skje ved at fangerne
fra en bestemt dato muntlig over radio eller.telegrafisk, innrapporterer til nærmeste salgslag antall hval fanget. Første dato for
innrapportering settes til 7.juni etter forslag fra salgslagene.
Etter denne dato skal fangsten for hver uke inrtråpporteres til

''

-
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Norges Råfisklag eller til Småkvalfangernes Salslag. livis fangstsituasjonen senere i sesongen skulle gjøre det nødvendig, skal det
sendes daglig rapport om fangst. Salgslaget vil i tilfelle gi
nærmere instruks om dette til fangerne.
Fangerne skal allikevel, som tidligere, sende sine fangstoppgaver
for hver måned til Fiskeridepartementet.
En gjør oppmerksom på at forhandlingene om norsk fiske og fangst
innenfor andre lands Økonomiske soner enda ikke er avsluttet. Av
den grunn foreligger det ingen avklaring om våre rettigheter og
plikter med hensyn til fangst av hval i slike områder. Dette gjelder
Sovjet (Østre Barentshav), EF-landene for Nordsjøen, Shetland og
Grønland.
Fangerne må derfor basere seg på foreløpigeunderretninger om at
fiske og fangst inntil videre kan foregå som

tidlige~

hvor intet

annet er bestemt. Når det gjelder irsk farvann viser en til
melding fra Fiskeridirektøren nr. J 28/77.
Før fangst kan ta til skal fartøyer i god tid"fremstilles til
godkjenning hos Fiskeridirektoratets

kontrollv~rk.

Det blir utstedt

sertifikat for godkjente fartøyer, og slik godkjennelse gjelder for
ett år. Sertifikatet :;;kal oppbevares ombord. Kontrollen kan foretas
på hensiktsmessig sted og avtales med n'l'rrneste distriktskontor
(Tromsø, Svolvær, Trondheim, Kristiansund N., Ålesund eller Bergen).
i

Det vises også til forskrifter

~m

behandling, kontroll, pakking

og merking av hvalkjøtt fastsatt av Veterinærdirektøren den
1.juli 1975. Det vises også til hvallovens bestemmelse om maksimal
utnyttelse av hvalen.
Fangstkontoret takker for den interesse fangerne har vist for den
nye fangstdagboken. De nye oppgaveskjemaer forenkler arbeidet både
:or fangerne og ved den videre behandling "av tallmaterialet.
Fangstdagboken skai føres fra sesongens begynnelse. Det understrekes
at posisjoner for fangst skal oppgis så nøyaktig som forholdene
gjør det mulig. Avstand til nærmeste punkt skal ik- lenger oppgis.
Fangstdagbok kan fås utlevert hos Fiskeridirektoratets kontrollverk
samtidig med kontrollen.
husk-:

Ved innsendelse av konaesjonsavgift skal det gis alle opplysninger
om eierforhold og

endringer.~v

fartøy eller utstyr."

