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SÅJ/EWS
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV TRÅLFISKE
ETTER TORSK OG HYSE NORD NOR 62° N I 1990.

Fiskeridepartementet har den 30. mai 1990, i medhold av
om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 40 bestemt:

§

4 i lov

I

I Fiskeridepartementets forskrift av 11. januar nr. 8 om
regulering av trålfiske etter torsk og hyse nord for 62° N gjøres
følgende endringer:
§

9 skal lyde:

Bifangstbestemmelser.
Kvoten av torsk et fartøy kan fiske etter SS 3 og 5, kan ikke
overskrides selv om fartøyet fisker etter reker og andre
fiskeslag enn torsk.
Fartøy som har fisket opp tildelte kvote av hyse etter SS 3 og 5,
kan ved fiske etter andre fiskeslag, unntatt reke, ikke ha større
bifangst enn inntil 5% hyse rund vekt av hele fangsten pr. døgn
og ved landing.
Annet ledd kommer også til anvendelse på ilandført fangst før
ikrafttredelsen av endringsforskriften av 30. mai 1990.
§§

9 - 11 blir SS 10 - 12.
II

Denne forskrift trer i kraft straks.
Forskriften skal etter endring ha følgende ordlyd:
FORSKRIFT OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR
62° N I 1990.

Fiskeridepartementet har den 11. januar 1990 i medhold av SS 4 og
5 i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:
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§ 1

Virkeområde.
Denne forskrift gjelder fiske etter torsk og hyse med trål i
Norges økonomiske sone nord for 62° N og i området utenfor Norges
økonomiske sone mellom 11° V og 63° Ø nord for en linje trukket
fra 11° V og 63° N rettvisende øst til 4° V, og derfra
rettvisende sør til 62° N og derfra rettvisende øst til
norskekysten.
§

2

Registreringsplikt.
Fartøyer som skal delta i tisket etter torsk og hyse med trål
nord for 62° N skal på forhånd være reg.'.strert hos
Fiskeridirektøren. For å kunne bli regh;trert må fartøyet ha
tråltillatelse etter SS 3 og 4 i forskrjft av 12. desember 1986
om tildeling av tillatelse til å drive tiske med trål.
Fiskeridirektøren avgjør hvilken gruppe 1et enkelte registrerte
trålfartøy hører under.
§ 3

Kvoteregulering av trålere over 250 BRT.
Ferskfisktrålere over 250 BRT og 115' 1.1., rundfrysetrålere over
400 BRT, saltfisktrålere over 400 BRT og fabrikkskip kan fiske
inntil 285 tonn torsk og 31 tonn hyse.
Fartøy over 27,5 meter 1.1. med reketråltillatelse etter
forskrift av 29. juni 1984 om adgang til å drive trålfiske etter
reker kan fiske inntil 143 tonn torsk og 16 tonn hyse.
Kvotene er angitt i rund vekt.
Den kvoten et fartøy kan fiske etter denne paragraf, kan ikke
overskrides selv om fartøyet fisker etter reker og andre
fiskeslag enn torsk og hyse.
§

Oppdeling av fangstsesongen.
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t

20% eller mer av den årskvoten for ferskfisktrålere som er
fastsatt i S 3 i denne forskriften skal fiskes etter 1. septemb r
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1990. Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne bestemmelse for
enbåtsrederi.
§ 5

Kvoteregulering av

.' !J. :~·

småtrål~

1. Fartøy under 60 BRT og

~l

meter lengste lengde.

Fartøy som er under 60 BRT og 21 meter langste lengde, kan fiske
inntil 66 tonn torsk og 7 tonn hyse med trål. Fartøy med
reketrål tillatelse etter forskrift av 29. juni 1984 om adqang,,.til
å drive trålfiske etter reker, reketrålere under
·,:.
konsesjonspliktig størrelse som velger å fiske reker og far:t•y
som velger å fiske sei med not, kan fiske inntil 50 tonn torsk.og
5 tonn hyse med trål.
,
2 • Fartøy mellom 60 og 250 ··3RT og mellom 21 og 34 meter lengste
lengde.
Fartøy som er mellom 60 og 250 BRT og mellom 21 og 34 met•r
lengste lengde, kan fiske inntil 100 tonn torsk og ll tonn hyllfl
med trål.
·
Fartøy over 27,5 meter lengste lengde med reketråltillatelse .
etter forskrift av 29. juni 1984 om adgang til å drive trålfiske
etter reker, kan fiske inntil 50 tonn torsk og 5 tonn hyse m~
trål.
·
Fartøy som velger å fiske sei med not og fartøy under 27,5 mater
lengste lengde med .reketråltillatelse, kan fiske inntil 75':tonn'
torsk og 8 tonn hyse med trål.
·
Fartøy som i ett av de tre siste år har hatt kvote som tilsvarer ·
mer enn 50% av en stortrålerkvote, kan i 1990 tildeles en kVo~~
som tilsvarer mellom 50 og 75% av en stortrålerkvote. Ved
fastsettelse av kvote for disse fartøyene kan det tas hensyn til
fartøyets størrelse, tidligere deltakelse, alternative
:.>
driftsmuligheter samt de fastsatte konsesjonsvilkår for
vedkommende fartøy.
3. Fartøy sttrre enn 250 BBT og 34 meter lengste lengde.
Fartøy som er større enn 250 BRT og 34 meter lengste lengde OCJ
som i kraft av konsesj onsvilJ.:årene har en begrenset ,rett . til
kvote kan tildeles en kvote utover 100 tonn torsk og ll'tonn
hyse, dog begrenset til 75% av en stortrålerkvote. Ved
fastsettelse av kvote for disse fartøyene kan det tas hensyp til
fartøyets størrelse, tidligere deltagelse, alternative
··· ·~ ·
driftsmuligheter samt de fastsatte konsesjonsvilkår for ·

3

I,-

*

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

, • , _Fl_SK_E_A_ID__
~A_E_KTO_A_AT_:;....E_T

J-72-90
(J-12-90 UTG.AR)

Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN
Telex 42 151 ·Telefax (05123 80 90 •Tlf.(0512S 80 00

vedkommende fartøy.
Fiskeridirektøren fastsetter kvotene etter punkt 2, annet avsnitt
og punkt 3 i denne paragrafen.
Kvotene i denne paragraf er angitt i rund vekt.
Den kvoten et fartøy kan fiske etter denne paragraf, kan ikke
overskrides selv om fartøyet fisker etter reker og andre
fiskeslag enn torsk og hyse.
§ 6

Kvotejustering.
.,

Fiskeridirektøren kan justere kvoter fastsatt i §S 3 og 5 dersom
endring i deltakelsen tilsier det.
§ 7

Distriktskvote.
Det avsettes et kvantum på 3.000 tonn torsk rund vekt som
Fiskeridirektøren kan fordele for levering og tilvirking ved
landanlegg i Finnmark.
§

8

Fiskestopp.
I området nord far 62° 11,2' N er det forbudt å fiske torsk og
hyse med trål i tiden lørdag 7. april kl 2400 til tirsdag 17.
april kl 2400.
I perioder med forbud mot fiske etter torsk og hyse nevnt i .
første ledd, er det forbudt å ha større bifangster av torsk og
hyse ved fiske etter andre fiskeslag og reker enn. 10% regnet i
rund vekt i de enkelte fangster.
§ 9

Bifangstbestemmelser.
Kvoten av torsk et fartøy kan fiske etter SS 3 og 5, kan ikke
overskrides selv om fartøyet fisker etter reker og andre
fiskeslag enn torsk.
Fartøy som har fisket opp tildelte kvote av hyse etter SS 3 og 5,
kan ved fiske etter andre fiskeslag, unntatt reke, ikke . :ha stør.re
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bifangst enn inntil 5% hyse rund vekt av hele fangsten pr. døgn
og ved landing.
Annet ledd kommer også til anvendelse på ilandført fangst før
ikrafttredelsen av endringsforskriften av 30. mai 1990.
10

§

Utfyllenge bestemmelser
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og
utfylling av reglene i denne forskriften.
11

§

straffebestemmelser.
overtredelse av bestemmelser i eller i medhold.av denne
forskriften straffes etter bestemmelsene i SS 53 og 54 i lov av
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og S 13 i lov av.20.
april 1951 om fiske med trål.
12

§

Ikrafttredelse.
Denne forskrift trer i kraft 15. januar 1990 kl 0000 og gjelder
til og med 31. desember 1990.
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