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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-225-2000
(J-209-1999 UTGÅR)
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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER RØDSPETTE I SKAGERRAK I 2001.

Fiskeridepartementet har den 14. desember 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere rødspette i Skagerrak i et område avgrenset mot
vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr til Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje
gjennom Skagen fyr til Tistlama fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske
grunnlinjene.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske 190 tonn rødspette rund vekt
i Skagerrak i området som nevnt i § 1.

§ 3 Gruppekvote
Det kan fiskes inntil 90 tonn rødspette rund vekt med fartøy hvor eier er tildelt bomtråltillatelse,
jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 5-7.

§ 4 Maksimalkvote
Det enkelte fartøy nied bomtråltillatelse kan maksimalt fiske inntil 45 tonn rødspette rund vekt.
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§ 5 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet å ville bli
oppfisket.
Når totalkvoten er beregnet å ville bli oppfisket kan fisket stoppes, selv om gruppekvoten som
nevnt i § 3 ikke er oppfisket.

§ 6 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift,
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 . På samme måte
straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001 og gjelder til og med 31. desember 2001 .
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