MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-118-97
(J-33-97 UTGÅR)

Bergen, 17.6.1997
TH/BKR

FORSKRIFT OM ENDRINGAV FORSKRIFT OM REGULERINGAV FISKET ETTER SEI
SØRFOR62°NI 1997.
Fiskeridepartementet har den 16.juni 1997 med hjemmel i§ 4 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om
saltvannsfiske m.v., bestemt.

I

I forskrift av 21. desember 1996 om regulering av fisket etter sei sør for 62° Ni 1997 gjøres
følgende endring:

§ 12 Fritidsfiske, oppheves.
Nåværende§ 13 Bemyndigelse,§ 14 Straff og §15 Ikrafttredelse blir henholdsvis§ 12, § 13 og
§14.
Il
Denne forskrift trer i kraft straks.
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Forskriften lyder etter dette:
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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI SØR FOR 62° NI 1997.
Fiskeridepartementet har 21. desember 1996 med hjemmel i§§ 4, 5 og 9 i lov av 3. juni 1983 nr.
40 om saltvannsfiske m.v. og§§ 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av
deltagelsen i fisket, jf. kgl. res. av 29. oktober 1993, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei sør for 62° N i 1997.

§ 2 Totalkvote
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 54.800 tonn sei i ICES
statistikkområder IV og Ill i 1997.
Av denne kvoten kan inntil 45.000 tonn fiskes i EU-sonen.

§ 3 Gruppekvoter
Notfartøy kan fiske inntil 7.000 tonn rund vekt.
Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 9.000 tonn rund vekt.
Fartøy med torske-, nordsjø-, eller seitråltillatelse jf.§§ 3-1, 5-1 og 7-1 i forskrift av 12. desember
1986 om tildeling av tillatelse til å fiske med trål, kan fiske inntil 38.800 tonn rund vekt. Av
dette kvantum må 35 % avsettes til et fiske etter 15. august.

§ 4 Vilkår for deltakelse med not
For å kunne delta i fisket etter sei med not i 1997 må følgende vilkår være oppfylt:
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret
b) eier av fartøyet må være registrert i fiskermanntallet og
c) fartøyet må ha eget notbruk og være bemannet og utrustet for seinotfiske.
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§ 5 Vilkår for deltakelse med konvensjonelle redskap
For å kunne delta i fisket etter sei med konvensjonelle redskap i 1997 må følgende vilkår være
oppfylt:
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret og
b) eier av fartøyet må være registrert i fiskermanntallet

§ 6 Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap
Det enkelte fartøy som driver fiske etter sei med konvensjonelle redskap kan maksimalt fiske
inntil 600 tonn rund vekt.

§ 7 Maksimalkvote for fartøy som fisker med trål
Det enkelte fartøy med torske-, nordsjø- eller seitråltillatelse, jf. § 3 tredje ledd, kan maksimalt
fiske inntil 1. 000 tonn rund vekt.

§ 8 Endring og opphevelse av maksimalkvotene
Fiskeridirektøren kan endre eller oppheve maksimalkvotene dersom utviklingen i fisket tilsier
dette.

§ 9 Rapporteringsplikt
Fiskeridirektøren kan ved forskrift pålegge deltakende fartøy å rapportere total fangst av sei rund
vekt som er landet og om bord.
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§ I 0 Stopp i fisket

Det er forbudt å fiske sei med trål jf. § 3 tredje ledd fra og med I. juli til og med 15. august.
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når gruppekvotene, maksimalkvotene eller totalkvoten er
oppfisket.
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket for konvensjonelle fartøy over 28 m s.l. når det gjenstår 1.400
tonn av gruppekvoten.

§ 11 Bifangst
Når fisket er stoppet, kan det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tas inntil I 0 % bifangst av sei
rund vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 12 Bemyndigelse
Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføring og utfylling av
denne forskrift.

§ 13 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller 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.

§ 14 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1997 og gjelder til og med 31. desember 1997.
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