MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-19-92
(J-204-91 UTGÅR)

Bergen . 3.2.1992
GKK/BJ

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV LODDEFISKET
I DET NORDØS1LIGE ATLANTERHAVET.

Fiskeridepartementet har den 24. januar 1992 med hjemmel i § 6 i lov av 16.
juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket og §§ 4. 5. 6 og 11 i lov av 3.
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:
I

I Fiskeridepartementets forskrift av 1.11 . 1991 om regulering av loddefisket i det
nordøstlige Atlanterhav gjøres følgende endring:
§ 1 annet ledd skal lyde:

Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske konsesjons-pliktige
ringnotfartøy som nyttes til dette fiske av norske redere. fiske inntil 81.400
tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen. og i fiskerisonen ved Grønland nord
for N 64° 30' og i Islands økonomiske sone nord for N 64° 30'. Fiskeridirektøren
fastsetter tidspunktet for åpning av fisket. Det er ikke tillatt å drive fiske i
Islands økonomisk sone etter 15.02.1992.
§ 2 endres til å lyde:

Deltakende konsesjonspliktige ringnotfartøy kan fiske fritt innenfor den norske
totalkvoten.
Il

Denne endring trer i kraft straks.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIIT OM REGULERING AV LODDEFISKET
I DET NORDØSTLIGE A1LANTERHAVET.

Fiskeridepartementet har den 1.11.1991 med hjemmel i§ 6 i lov av 16. juni
1972 om regulering av deltakelsen i fisket og §§ 4, 5. 6 og 11 i lov av 3. juni
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:
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§ 1

Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav
(ICES-område Il, V, XIV).
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske konsesjons-pliktige
rtngnotfartøy som nyttes til dette fiske av norske redere fiske inntil 81.400 tonn
lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, og i fiskerisonen ved Grønland nord for N
64° 30' og i Islands økonomiske sone nord for N 64° 30'. Fiskeridirektøren
fastsetter tidspunktet for åpning av fisket. Det er ikke tillatt å drive fiske i
Islandsk økonomisk sone etter 15.02.1992.

§ 2

Deltakende konsesjonspliktige ringnotfartøy kan fiske fritt innenfor den norske
totalkvoten.

§ 3

Fartøy som ikke er påmeldt til Norges Sildesalgslag, Harstad innen 5. november
1991 kan ikke delta i fisket. Fiskeridirektøren kan dispensere fra siste
påmeldingsdato.

§4

Deltakende fartøy skal i god tid før utseiling melde fra til Norges Sildesalgslag,
Harstad.

§ 5

Fiskeridirektøren kan fastsette utseilingsstopp.

§ 6

I den utstrekning det blir fastsatt begrensninger i deltagelsen i fisket eller andre
reguleringstiltak overfor norske fartøy i islandsk eller grønlandsk sone kan
Fiskeridirektøren bestemme hvilke, herunder også hvor mange, norske fartøyer
som skal få tillatelse til å fiske i området.
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Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger kan gi nærmere bestemmelser om
tildeling av tillatelse som nevnt i første ledd.

§ 7

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket.

§ 8

Det kvantum det enkelte fartøy er gitt tillatelse til å fiske kan ikke overføres til
annet fartøy, men må fiskes og leveres av det kvoteberettigede fartøy.

§ 9

Fiskeridirektøren kan oppheve eller endre denne forskrift. Fiskeridirektøren kan
fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, herunder slike endringer som er
nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.

§ 10

Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst
eller avfall av fangst.

§ 11

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller forskrift gitt i
medhold av denne straffes i samsvar med § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. samt § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering av
deltagelsen i fisket.

§ 12

Denne forskrift trer i kraft straks.
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