FISKERIDIREKTORATET
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN
Tlf.: 55 23 80 00 ·Telefax: 55 23 80 90 ·Telex 42 151

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-31-95
(J-29-93 lITGÅR)

Bergen. 28.2.1995
AFj/BJ
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM TORSKEFISKE MED LINE, SNØRE
GARN OG SNURREVAD INNENFOR 4-MlLS GRENSEN NORD FOR 61° 45' NI DEN
TID OPPSYNET ER SAIT I SOGN OG FJORDANE FYLKE.
Fiskeridirektøren har den 27. februar 1995 i medhold av§ 9 i
Fiskeridepartementets forskrift av 23. februar 1995 om torskefiske med line, snøre,
garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen nord for 61° 45 'Ni den tid oppsynet er
satt i Sogn og Fjordane fylke bestemt:
I

I Fiskeridepartementets forskrift av 23. februar 1995 om torskefiske med line,
snøre. garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen i nord for 61° 45 'Ni den tid
oppsynet er satt i Sogn og Fjordane fylke gjøres følgende endring:
§ 2 (endret) skal lyde:
Oppsynet settes fra 1. mars og heves 30. april kl 2400 hvert år.
Merkeregistrerte fartøy som skal delta i vinter- og vårtorskefiske i område nord for
62° N i Sogn og Fjordane fylke innefor 4 nautiske mil av grunnlirtjene i den
perioden oppsynet er satt, må på forhånd være innmeldt til oppsynet ved
Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane, Måløy. Det samme gjelder fritidsfiske med ikke
merkeregistrerte fartøy.

Il

Denne forskrift trer i kraft straks.
"""''''"''"""''"""''"''"""""""""""

Forskriften lyder etter dette:
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FORSKRIFT OM TORSKEFISKE MED LINE, SNØRE GARN OG SNURREVAD
INNENFOR 4-MILS GRENSEN NORD FOR 61° 45' NI DEN TID OPPSYNET ER
SATT I SOGN OG FJORDANE FYLKE.
Fiskeridepartementet har den 23. februar 1995 i medhold av§§ 4, 23 og 38 i lov av
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for torskefiske med line, snøre. garn og snurrevad innenfor
4-mlls grensen nord for 61° 45' N (grensen ved Værøy, Bremanger) I den tid
oppsynet er satt i Sogn og Fjordane fylke.
Forskriften gjelder likevel ikke i følgende områder:
a)
b)
c)
dl

innenfor en linje trukket fra Mulehamnneset til Ramtongen i
Sørgulenfjorden,
Innenfor en linje trukket fra Kjelkenes til Slenes I Midtgulenfjorden,
østenfor en linje trukket fra Indre Loftsnes til Bortnesskaret,
innenfor en linje trukket fra Sleneset til Vissholmen i Bremangerpollen,
Bremanger kommune

§ 2 Oppsynsperlode og påmelding
Oppsynet settes fra 1. mars og heves 30. april kl 2400 hvert år.
Merkeregistrerte fartøy som skal delta I vinter- og vårtorskefiske i område nord for
62° N I Sogn og Fjordane fylke innefor 4 nautiske mil av grunnlinjene I den
perioden oppsynet er satt, må på forhånd være innmeldt til oppsynet ved
Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane, Måløy. Det samme gjelder fritidsfiske med ikke
merkeregistrerte fartøy.

§ 3 Setting
På søn- og helligdager må setting av faststående redskap ikke ta til før kl 1600.

§ 4 Trekking
Trekking av faststående redskap må ikke ta til før følgende klokkeslett:
Fra oppsynet er satt til og med 15. mars
Fra og med 16. mars til oppsynet heves

kl 0700
kl 0600
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§ 5 Merking

Faststående garn og linesettinger skal være merket i samsvar med de generelle
regler som gjelder for merking av faststående redskaper utenfor 4 nautiske mil av
grunnlinjene.
Innenfor grunnlinjene kan oppsynet tillate at merking foretas etter de generelle
regler som gjelder for merking av redskap innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
Foruten bøyer skal iler og alle garn være merket.

§ 6 Trekkeplikt m.v.

Alle garn og liner skal trekkes daglig unntatt søn- og helligdager. Ved værhindring
eller ved havari på fartøy eller motor kan trekking unnlates. dersom dette på
forhånd er klarert med oppsynet. Eier eller bruker av fartøyet skal i slike tilfeller gi
opplysninger om stedsangivelse, redskapsmengde og havariårsak.

§ 7 Vikeplikt

Fartøy som fisker med snøre har vikeplikt for line- og garnfartøy under setting av
redskapene.

§ 8 Fredning

Det er forbudt å ha faststående redskap i sjøen fra kl 1800 på lørdager og dager før
helligdager til kl 1600 på søn- og helligdager.
Forbudet i første ledd gjelder ikke fritidsfiske til egen husholdnings behov for fisk
til konsum med inntil ett gam på 30 meter, en line på inntil 100 angler og inntil 3
ruser pr. husstand.

§ 9 Bemyndigelse

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere bestemmelser. herunder foreta slike
endringer som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.
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§ 10 Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 11 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 2. mars 1993 om torskefiske
med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen nord for 62° N i den tid
oppsyn er satt i Sogn og Fjordane fylke.
"""""""""""""""""""""""""""""
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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-30-95
(J-187-94 UTGÅR)

Bergen, 28.2.1995
AFj/BJ
ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIBR SILD I
NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJENE PÅ KYSTSTREKNINGEN
KLOVNINGEN-LINDESNES, SKAGERRAK OG VEST AV 4° V I 1995.

Fiskeridirektøren har den 28. februar 1995 med hjemmel i§ 5-7 i forskrift av
23.12.94 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på
kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4° V i 1995,
bestemt:
I

I Fiskeridepartementets forskrift av 23.12.94 om regulering av fisket etter sild i
Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Klovningen - Lindesnes,
Skagerrak og vest av 4° V i 1995, gjøres følgende endringer:
§ 5-7 (endret) skal lyde:
§ 5-7. Sperreområder
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 61° 56' N (Klovningen), jfr. § 1-1
i forskrift av 23. desember 1994 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild
i 1995.

Det er likevel tillatt fra 01.01.95 til og med 30.04.95 å fiske norsk vårgytende sild
innenfor grunnlinjene mellom 61 ° 56' N (Klovningen) og 61 ° N.
I området mellom 60° 30' N og 62° N er det hele året forbudt å fiske sild fra
grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil.
I området mellom 62° N og 58° 16' Ner det fra og med 20. januar til og med 30.
april 1995 forbudt å fiske sild innenfor 40 nautiske mil regnet fra grunnlinjene,
derunder området innenfor grunnlinjene sør for 61° N. Forbudet er ikke til hinder
for at fartøy i kystfartøygruppen kan fiske sild for låssetting eller med garn
innenfor grunnlinjene sør for 61° N. Slike fangster avregnes som nordsjøsild, med
mindre Fiskeridirektøren har fastsatt særskilt forskrift med hjemmel i femte ledd.
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Fiskeridirektøren kan frem til 30. april 1995 ved forskrift åpne for et begrenset
låssettingsfiske etter norsk vårgytende sild for kystnotfartøy innenfor grunnlinjene
sør for 61° N, Fangster fisket med hjemmel i Fiskeridirektørens forskrift avregnes
som norsk vårgytende sild.
Fiskeridirektøren kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragraf herunder
midlertidig forby alt fiske etter sild innenfor grunnlinjene.
Il

Denne forskrift trer i kraft straks.
111111111tl!t!!l!llllll!!lllllUll1tl!tll!!t11111!111111!ftrf!ll!!t1111flt1t1111t111!111

Forskriften lyder etter dette:
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET EITER SILD I NORDSJØEN,
INNENFOR GRUNNLINJENE PÅ KYSTSTREKNINGEN KLOVNINGEN-LINDESNES,
SKAGERRAK OG VEST AV V 4° I 1995.
Fiskeridepartementet har den 23. desember 1994 med hjemmel i lov av 3. juni
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 11 og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om
regulering av deltagelsen i fisket§§ 6 og 8, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993,
bestemt:
KAP. 1. VIRKEOMRÅDE

§ 1-1. Stedlig virkeområde.
Det er forbudt for norske fartøy å fiske sild i følgende områder i 1995:
a)

Nordsjøen utenfor grunnlinjene i ICES statistikkområde lVa, lVb samt et
område i ICES rna avgrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr og
Hanstholmen fyr.

b)

Skagerrak begrenset i vest av en rett linje fra Hanstholmen fyr til Lindesnes
fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlama fyr utenfor 4
n.mil av de svenske og danske grunnlinjene og utenfor 2 n.mil av de norske
grunnlinjene.

c)

I området VIa nord for N 56°30' (EU-sonen vest av V 4°).

d)

Innenfor grunnlinjene på kyststrekningen fra Klovningen (N 61°56') til
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Lindesnes.
e)

Skagerrak innenfor 2 n.mil av de norske grunnlinjene.

§ 1-2. Saklig virkeområde.
Denne forskrift gjelder for fiske etter sild med unntak av norsk vårgytende sild.
Forskriftens § 5- 7 gjelder likevel for norsk vårgytende sild.
KAP. 2. FISKET I RINGNOTGRUPPEN.

§ 2-1. Gruppekvoter.
Uten hensyn til forbudet i § 1-1, kan ringnotfartøy som nevnt i § 2-2 fiske inntil
44.550 tonn i perioden frem til 31.mars 1995, hvorav inntil 16. 700 tonn kan fiskes
i EU sonen i Nordsjøen, inntil 2.000 tonn vest av V 4° som nevnt i§ 1-1 bokstav c,
og inntil 5.282 tonn i Skagerrak som nevnt i § 1- 1 bokstav b.
Endelig gruppekvote, og endelige gruppekvoter i henholdsvis Nordsjøen, Skagerrak
og i EU-sonen vest av V 4 ° fastsettes av Fiskeridirektøren når endelig norsk
totalkvote for 1995 er fastsatt.

§ 2-2. Vilkår for deltagelse.
Følgende fartøy kan delta i fisket i medhold av§ 2-1:
a)

Konsesjonspliktige ringnotfartøy.

bl

Ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot som har deltatt i fisket utenfor
grunnlinjene etter nordsjøsild, skagerraksild, makrell i Nordsjøen eller
makrell nord for N 62° i 1992, 1993 eller 1994.

c)

Ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot som fikk rett til deltakelse etter
Fiskeridepartementets forskrift av 1. juni 1992 om adgang til å delta i
makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av fartøy mellom 70 og 90 fot i
1992, kan delta selv om fartøyet ikke deltok i 1992, 1993 eller 1994.

Ved overdragelse av ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot som fikk rett til deltakelse
etter forskrift nevnt i første ledd bokstav c), har ny eier ikke krav på å få overført
denne retten til seg.
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§ 2-3. Fartøykvoter.

Ringnotfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter innenfor en samlet
gruppekvote på 44.550 tonn med følgende basiskvoter:
1.500 hl

0 - 4.000 hl
4.000 - 6.000 hl
+ 20% av konsesjonskapasiteten fra
6.000 - 10.000 hl
+ 10% av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl

+ 40% av konsesjonskapasiteten fra
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra

Kvotene til det enkelte fartøy i Nordsjøen, Skagerrak og EU-sonen vest av V 4°
fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktor en får ved å
dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Faktoren fastsettes av
Fiskeridirektøren.
For ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot nyttes faktisk lastekapasitet som grunnlag
for utregning av fartøykvotene.
Fartøykvoten i det enkelte området vil frem til 31. mars 1995 bli sett samlet for det
enkelte fartøy. Fiskeridirektøren fastsetter kvoter for det enkelte fartøy i Nordsjøen,
Skagerrak og EU-sonen vest av V 4° når årskvoten for 1995 er fastsatt.

§ 2-4. Siste startdato.

For ringnotfartøy som ikke har startet fisket innen 1. oktober, oppheves
fartøykvotene. Disse refordeles på de deltagende fartøy ved å øke deres
fartøykvoter.
Fiskeridirektøren kan i havaritilfeller dispensere fra siste startdato.

§ 2-5. Refordeling.

Fiskeridirektøren kan oppheve fartøykvotene etter 1. desember.
KAP. 3. FISKET I TRÅLGRUPPEN.

§ 3-1. Gruppekvote.

Inntil endelig norsk totalkvote er fastsatt, kan fartøy med nordsjøtrål- eller
industritråltillatelse, jfr. § 5-1 i forskrift fastsatt ved kgl. res. av 12. desember om
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, uten hensynet til § 1-1 fiske inntil
3.530 tonn i 1995. Dette kvantum inkluderer bifangster av sild som tas i
4
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forbindelse med utøvelse av industritrålfiske.
Når endelig norsk totalkvote er fastsatt kan Fiskeridirektøren avsette en
gruppekvote for trålgruppen i størrelse 7% av norsk totalkvote.

§ 3-2. Bifangst.
Industritrålfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 20% i vekt av hele
fangsten om bord eller ved landing. Fiskeridirektøren kan fastsette en annen
bifangstprosent.

§ 3-3. Adgang til direkte sildefiske.
Dersom beregnet kvantum sild som bifangst i industritrålfISke blir mindre enn
gruppekvoten som nevnt i § 3-1 kan det etter 1. august, fra den dato
Fiskeridirektøren bestemmer, åpnes for et direkte fiske etter sild for å sikre at
gruppekvoten blir oppfisket.
Maksimalkvoten i et eventuelt direkte fiske etter sild settes til 200 tonn.
Fartøy som skal levere til konsum, må være godkjent av Fiskeridirektoratets
kontrollverk for konsumfiske.
Fiskeridirektøren kan gi nærmere bestemmelser om avviklingen av et eventuelt
direktefiske etter sild, endre maksimalkvote og herunder sette denne ned.

§ 3-4. Refordeling.
Gruppekvoten til trålerne kan oppheves etter 1. desember.
KAP. 4. FISKET I KYSTFARfØYGRUPPEN.

§ 4-1. Gruppeavsetning.
Uten hensyn til forbudet i § 1-1 kan kystfartøy under 90 fot som fyller vilkår for
deltagelse fiske inntil 7.000 tonn i områder nevnt i§ 1-1 bokstava) - e).
I perioden fra 1. januar til 31.mars kan det ikke fiskes mer enn 2.335 tonn i
områder som nevnt i første ledd.
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Kystfartøy over 70 fot som fisker med not kan likevel bare fiske innenfor områdene
nevnt i§ 1-1 bokstav dl og e).

§ 4-2. Maksimalkvoter.

Fartøy som deltar i kystfisket kan fiske inntil 500 tonn. Fiskeridirektøren kan
endre maksimalkvoten.

§ 4-3. Vilkår for deltagelse med not.

a)

Ringnotfartøy over 70 fot som deltar i det fartøykvoteregulerte fiske utenfor
grunnlinjene og trålerne kan ikke delta.

bl

Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være egnet og utstyrt for
notfiske.

c)

Høvedsmannen for fartøyet må stå på blad B i fiskermanntallet og eie eller
være medeier i fartøyet. Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere
fra kravet til eierforhold.

d]

Fiskere som står på blad A i fiskermanntallet kan bruke not i fiske etter agn
til eget forbruk.

§ 4-4. Vilkår for deltagelse med garn.

1.

Fartøy må være under 90 fot.

2.

Fartøy må være registrert i merkeregisteret. Høvedsmannen må stå på blad
A eller B i fiskermanntallet.

§ 4-5. Anvendelse.

Fartøy som deltar i kystfisket kan bare fiske til konsum eller agn i området nevnt i
§ 1-1 bokstav d) og e].
I disse områder skal alle sildefangster låssettes. Norges Sildesalgslag kan
dispensere fra dette påbud.
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til oppmaling av hele eller deler av
fangsten dersom silden av kvalitetsmessige grunner ikke kan anvendes til konsum
eller agn.
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KAP. 5. FELLES BESTEMMELSER

§ 5- L Forbud mot leie av erstatningsfartøy, overføring av kvote og fangst.

Kvoten til det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. men må fiskes og
leveres av det fartøy som er tildelt kvote. Det er ikke tillatt å benytte leid fartøy.
Det er forbudt å overføre fangst til annet fartøy.
Låssatt kvantum som er større enn det bruket/fartøyet har adgang til å fiske, kan
overlates vederlagsfritt til andre deltagende bruk/fartøy på feltet som er utrustet
for dette fisket.

§ 5-2. Bifangst.

Sildefangster kan inneholde bifangster av makrell med inntil 10% i vekt av
fangsten om bord eller ved landing.

§ 5-3. Dumping og neddreping.

Det er forbudt å kaste ut fangst. Det er også forbudt å slippe fangst som er død
eller døende.

§ 5-4. Omregningsfaktorer.

Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir
avregnet med 2 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.
Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik at 1 tonn silderogn blir
avregnet med 9 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.
Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1 slik at 1 tonn hel. saltet
sild blir avregnet med 1 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.
Ved produksjon av hodekappet. saltet sild er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 tonn
hodekappet. saltet sild blir avregnet med 1,2 tonn sild rund vekt på fartøykvoten.
Summen av alle leverte produkt. inklusive biprodukt må ikke overstige
fartøykvoten.
Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets kontrollverk, og føres
7
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særskilt på sluttseddelen.
Med biprodukt menes i denne paragraf avfall/avskjær og hel sild som er utsortert
fra sjølproduksjon av silderogn.

§ 5-5. Fritidsfisket.

Uten hensyn til forbudet i § 1-1 kan det drives fiske etter sild til konsum eller agn
til egen husstand med ett garn på inntil 30 m og med håndsnøre (hekling).
Omsetning av sild fisket i medhold av første ledd er ikke tillatt.

§ 5-6. Anvendelse.

All fangst fra EU-sonen skal leveres til konsum.
Fiskeridirektøren kan etter søknad gi tillatelse til oppmaling av hele eller deler av
fangsten dersom silden av kvalitetsmessige grunner ikke kan anvendes til konsum.

§ 5-7. Sperreområder

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 61 ° 56" N (Klovningen). jfr. § 1-1
i forskrift av 23. desember 1994 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild
i 1995.
Det er likevel tillatt fra 01.01.95 til og med 30.04.95 å fiske norsk vårgytende sild
innenfor grunnlinjene mellom 61° 56' N (Klovningen) og 61° N.
I området mellom 60° 30' N og 62° N er det hele året forbudt å fiske sild fra
grunnlinjene og ut til 12 nautiske mil.
I området mellom 62° N og 58° 16' N er det fra og med 20. januar til og med 30.
april 1995 forbudt å fiske sild innenfor 40 nautiske mil regnet fra grunnlinjene,
derunder området innenfor grunnlinjene sør for 61° N. Forbudet er ikke til hinder
for at fartøy i kystfartøygruppen kan fiske sild for låssetting eller med gam
innenfor grunnlinjene sør for 61° N. Slike fangster avregnes som nordsjøsild, med
mindre Fiskeridirektøren har fastsatt særskilt forskrift med hjemmel i femte ledd.
Fiskeridirektøren kan frem til 30. april 1995 ved forskrift åpne for et begrenset
låssettingsfiske etter norsk vårgytende sild for kystnotfartøy innenfor grunnlinjene
sør for 61° N. Fangster fisket med hjemmel i Fiskeridirektørens forskrift avregnes
som norsk vårgytende sild.
Fiskeridirektøren kan endre og oppheve bestemmelsene i denne paragraf herunder
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midlertidig forby alt fiske etter sild innenfor grunnlinjene.

§ 5-8. Ringnotfartøy med industritråltillatelse.
Fartøy med både ringnotkonsesjon og nordsjø-/industrttråltillatelse kan bare
tildeles kvote på basis av en av disse konsesjonene.

§ 5-9. Bemyndigelse.
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser. herunder slike
endringer som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.
KAP. 6. STANS I FISKET

§ 6-1. Stans i fISket.
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når den enkelte gruppekvoten er beregnet
oppfisket. eller når totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektøren kan stoppe
fiske selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin fartøy- eller maksimalkvote.
Fiskeridirektøren kan videre stoppe fiske når den enkelte gruppekvote eller
totalkvote i henhold til overgangsavtalen med EU er beregnet oppfisket.
KAP. 7. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE.

§ 7-1. Straffebestemmelser.
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i
medhold av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40
om saltvannsfiske m.v. og§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av
deltagelsen i fisket.
På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7-2. Ikrafttredelse.
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1995 til og med 31. desember 1995.
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