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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-139-89
(J-129-89 UTGÅR)

Telefax : (05) 23 80 90 - Telefon : (05) 23 80 00

Bergen, 28. 0 9.1989
TK/ MN

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM STO PP I FISKET ETTER TORS K
MED KONVENSJONELLE REDSKAPER, UNNTATT JUKSAFISKE, NORD FOR N 62°
I 1989.
Fiskeridepartementet har den 27 . september 1989 i medhold av S 6
i forskrift om stopp i f i sket etter torsk med konvensjonel l e
redskap, unntatt juksaf i sket, n ord f or 62° n.br. i 1989 fastsatt
v ed kgl. res. 19. mai 1989 bestemt.
I

I forskrift a v 19 . mai 1989 om stopp i fisket etter torsk med
konvensjonelle redskap, unntatt juksaf i ske, nord for 62° n . br. i
1989 gjøres følgende endring :
S 5 skal lyde:
Bifangst .
I perioden med fiskestopp er det forbudt å ha større b i fangster
av torsk ved fiske etter andre fis k eslag enn 4 0 % regnet i rund
vekt av hele fangsten i hver landing.

II
Denne forskrift trer i kraft

straks.

Etter endringen har forskriften følgende ordlyd:

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE
REDSKAP. UNNTATT JUKSAFISKE, NORD FOR 62° N. BR. I 1989.
Ved kgl. res. av 19. mai 1989, er det i medhold av SS 4 og 5 i
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltv annsfiske m.v. og SS 6 og 8 i
lov av 16. juni 1972 nr . 57 om regulering av deltakelsen i f i sket
bestemt:

S 1 Fiskestopp
I området nord for 62° 11,2' n. br. er det forbudt å fiske torsk
med andre redskap enn trål og ruser og ha andre redskap enn ruser

1

FISKERIDIREKTORATET

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-139-89
(J-129-89 UTGÅR)

stående i
2400.

Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN
Telefax : (05) 23 80 90 - Telefon : (05) 23 80 00

sjøen for fiske etter torsk fra tirsdag 18. april kl.
§

2 Juksafiske

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy som driver fiske med
juksa nord for 62° 11,2' n. br. samlet fiske inntil 7.000 tonn
torsk rund vekt fra 22. mai og inntil videre i 1989.
Fiskeridirektøren skal stoppe fisket når kvoten er beregnet
oppfisket.
§

3 Deltagelse- og kvotebegrensninger

1) Maksimalkvote

Fartøy som deltar i dette fisket etter S 2 kan i perioden fra 1.
januar til juksafisket blir stoppet ikke fiske mer enn 20 tonn
torsk rund vekt, uansett redskap.
2) Ukekvote

Hvert fartøy som deltar i fisket etter S 2 kan ikke fiske mer enn
2.100 kg torsk rund vekt pr. uke. Dette tilsvarer 1.500 kg sløyd
torsk.
Restkvote fra en uke kan ikke overføres til en annen uke.
3) Vilkår for deltagelse etter § 2

Fartøyets høvedsmann må være ført på blad B eller blad A i
fiskermanntallet før den 18.04.1989 og være eier av fartøy
benyttes. Fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

~om

Høvedsmannen kan ikke i inneværende år ha vært mannskap på fa rtøy
som har torsketrål - eller ringnotkonsesjon eller på fartøy s om
har fisket opp maksimalkvoten av torsk. (Se SS 6 og 7 i forskrift
av 30. desember nr. 1175 om regulering av fiske etter torsk og
hyse nord for 62° n. br. i 1989 med konvensjonelle redskap, med
slike redskap i kombinasjon med trål og bifangst av torsk ved
annet fiske). Har høvedsmannen flere fartøy, kan han likevel kun
ta en kvote.
Fiskeridirektøren kan i tilfelle havari dispensere fra kravet om
at høvedsmannen må være eier av fartøyet som benyttes.
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§ 4 Sportsfiske
Forbudet mot fiske etter torsk i S 1 gjelder også sportsfiske.
Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensere fra dette forbud.
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det likevel fiskes til
eget konsum med stang eller håndsnøre. Fisket må avgrenses til de
kvanta torsk som går med til egen husholdnings behov for fersk
fisk.
Juksamaskin blir ikke regnet som hånsnøre etter denne paragraf.

S 5 Bifangst
I perioden med fiskestopp er det forbudt å ha større bifangster
av torsk ved fiske etter andre fiskeslag enn 40% regnet i rund
vekt av hele fangsten i hver landing.
§

6 Bemyndigelse

Fiskeridepartementet kan oppheve eller endre denne forskrift.

S 7 Straffebestemmelse
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i
henhold til S 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om lov om
saltvannsfiske m.v.
§

8 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer ikraft straks, samtidig oppheves forskrift
av 13. april 1989 om stopp i fiske etter torsk med konvensjonelle
redskap nord for 62° n. br. i 1989.
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