~!SKERIDIREKTØREN

Bergen, 29 .12 .1,977
ØM/GB

MELDING FRA FISKERIDIREK'fØREN

J,139/77
Forskrifter om regulering av vinterloddefisket 1978.
-----------------------------------~----------------

I medhold av §§ 10, lOa og lOb i lov av 16.juni 1972
om regulering av deltakelsen i fisket, jfr. Kgl.resolusjon av
8.september 1972 og § 5 i lov av 20.april 1951 om trålfiske,
jfr. Kgl.resolusjon av 11.januar 1974 og § 4 i lov av 17,juni
1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. Kgl.resolusjon av 17.januar
1964, har Fiskeridepartementet bestemt:

§ 1.

i

Det er forbudt å fiske lodde i tiden l.januar til
og med 11. januar 1978 i det nordøstlige Atlanterhav øst! fot
O og i Barentshavet.
I
Fra fiskets åpning 12.januar 1978 er det forbudtlå
fi5ke lodde i et område som begrenses mot sør 70°17'N mbt ord
70 27'N og mttøst av en linje gjennom koordinatene 10°1~'N
31°06'0, 70°20'N 31°07'0, 70°23'N 31°12'0 og 70°27'N 3lpl0'0.
Fiskeridirektøren bemyndiges til å foreta endringer i
det forbudet som er nevnt i annet ledd og å fastsette forbud i
andre områder dersom bestandsmessige hensyn tilsier det.

§ 2.
Totalt tillatt fangst av lodde utgjør 11.5 mill.hl.
Av totalkvantumet avsettes 9,5 m.tll.hl til fartøyer som fisker
med snurpenot og 2 mill.hl til fartøyer som fisker med tråi.
§ 3.

Av det i § 2 fastsatte kvantum kan ingen fartøyer som
fisker med trål fiske mer enn følgende kvanta:
1.
2.
3.

4•

Trålere
Trålere
Trålere
Trålere

med
med
med
med

las tekapas i.tet
lastekapasitet
lastekapasitet
lastekapasitet

under 1 000 hl
mellom l 000· 1 499 hl
mellom 1 500-1 999 hl
2 000 hl og over

1.1

000 hl

14 000 "
).. 7 0 0 0 "
20 000 "

Det i § 2 fastsatte kvantum til fartøyer som fisker med
snurpenot fordeles av Fiskeridirektøren på de enkelte fartøyer
etter ~Ølgende fordelingsnøkkel:
·
Basiskvote l 000 hl + 30% av godkjent lastekapasitet
inntil 8 000 hl + 20% av den lastekapasiret som overstiger 8 000
hl inntil 12 000 hl. + 10% av den lastekapasitet snm overstiger
12 000 hl. Fartøyets samlede kvote for hele vinterloddesesongen
fremkorruner v·ed å m11ltiplisere basisY.:\!Otcr~ rneC~ r.-in_ faktoY son\

f:Lernkommf?.:c \rec1 å d.ele t(.1talk.v,:Jl:en. for sI1v:::-pe:r·e rned.

alle deltakende

s

s11nt.111en

e.v

%.Jii'iiSiSJ('llOter ~

§ 4.
Fisker id
gjennomføring og

kan gi nærmere forskrifter om
av reglene i disse forskrifter.

§ 5.
Det er forbudt å
l land eller omsette lodde som
er fanget i strld med disse forskrifter eller bestemmelser gitt
i medhold av forskriftene.
§ 6.

Disse forskrifter trer i kraft l.januar 1978 og
gjelder til og med 31.desember 1978.

I medhold av § 4 i ovennevnte forskrifter har Fiskeridirektøren den 29.desember 1977 bestemt:

Lastekapasiteten for trålere og for snurpenotfartøyer under 90 fot 1.1. som deltar i vinterloddefisket skal
fastsettes på grunnlag av største leverte fangst av lodde, øyepål eller tobis i et av Arene 1975, 1976 eller 1977.
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller fastsette
lastekapasiteten
annet grunnlag.

