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Bergen, 9.6.1994
-HV/W
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 29. APRIL 1994 OM ADGANG TIL Å
DELTA I FANGST AV VÅGEHVAL I 1994.

Fiskeridepartementet har 9. juni 1994 i medhold av§ 2 i lov av 16. juni 1939 om
fangst av hval, bestemt:
I

I Fiskeridepartementets forskrift av 29. april 1994 om adgang til å delta t fangst av
vågehval 11994, gjøres følgende endring:
§ 1 femte ledd (nytt), skal lyde:

Det er et vilkår for tildeling av tillatelse til å delta i fangst av vågehval at det ikke
foretas produksjon av fangsten om bord.
Il

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

Forskriften lyder etter dette:
FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV VÅGEHVAL I 1994.

Fiskeridepartementet har 29. april 1994 i medhold av§§ 4, 9, 45 og 53 i lov av 3.
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§§ 2 og 21 i lov av 16. juni 1939 nr. 7
om fangst av hval, bestemt:
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§ 1 Generelle vilkår for deltakelse

Tillatelse til å delta i fangst av vågehval kan gis til bestemt person eller selskap og
til bestemt fartøy.
Følgende villær må være oppfylt:
a)

Fartøyet må være merkeregistrert.

b)

Eier av fartøyet må være ført på blad B i fiskermanntallet.

c)

Søker må ha deltatt i vågehvalfangsten eller i telling av vågehval med
omsøkte fartøy i 1986 eller 1987.

d)

Søker som har anskaffet nytt fartøy til erstatning for fartøy som nevnt i
litra c) kan delta med slikt fartøy.

e)

Søker må eie minst 50% av fartøy som skal nyttes i fangsten. Søker må
ikke være medeier i annet fartøy som skal nyttes til vågehvalfangst.

Søker som har overtrådt regler for fangst av hval, kan nektes tillatelse.
Fartøy som deltar i forskningsfangst kan ikke delta i tradisjonell fangst i 1994.

•

Det er et vilkår for tildeling av tillatelse til å delta i fangst av vågehval at det ikke
foretas produksjon av fangsten om bord.

§ 2 Unntak fra hovedregel

Den som eier fartøy som deltok i fangst eller i telling av vågehval i 1986 eller 1987
kan gis tillatelse dersom øvrige vilkår er oppfylt og nåværende og tidligere eier er

nært beslektet.
Ved avgjørelse av om tillatelse skal gis skal det legges vekt på fartøyets og
mannskapets avhengighet av å drive vågehvalfangst og de faglige og tekniske
forutsetninger for å drive slik fangst.

§ 3 Aktivitetskrav

Dersom fartøy fyller villærene i § 1 eller tillatelse er gitt etter § 2. men ikke deltar i
fangsten i 1994. vil dette ikke bli tillagt selvstendig betydning for deltakelse i neste
års fangst.
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§ 4 Kvote

Kvoten fordeles i henhold til § 3 i forskrift om regulering av fangst av vågehval.

§ 5 Utøvelse av fangst

Fiskeridirektøren fastsetter forskrift om utøvelse av fangst av vågehval. herunder
bestemmelser om gjennomføring av fangsten og krav til våpen og utstyr.

§ 6 Kontroll

Fartøy som skal delta i fangst av vågehval skal ha inspektør om bord. Fartøyet kan
også pålegges å ha med internasjonal observatør under fangsten.

§ 7 Overtredelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt 1 eller i medhold av
denne forskrift straffes i henhold til § 21 i lov av 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av
hval og§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1994.
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