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23.12.1986

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62° N.BR.
1987 MED KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I
KOMBINASJON MED TRÅL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M.
<TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTEN>.
Fiskeridepartementet har den 19. desember 1986, med h j emmel i
4 og 5 i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.
bestemt:
Kap.

I

§§

I

Regulering av fartøy som fisker etter torsk bare med
konvensjonelle redskaper og fartøy som fisker med slike redskaper
i kombinasjon med reketrål og trål.
9 1

Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper
Fartøy som fisker torsk med andre redskaper enn trål kan i 1987
ikke fiske mer enn 600 tonn torsk rund vekt i området nord for
62• n.br. Fartøy som har konsesjon for å drive trålfiske etter
torsk, jfr. forskrifter av 28. april 1978 om tildeling av
tillatelse til å drive fiske med trål, og som driver slikt fiske
i kombinasjon med garn, line og juksa, kan heller ikke fiske mer
enn 600 tonn i nevnte område, med mindre fartøyet er tildelt en
kvote større enn 600 tonn i medhold av forskriften om regulering
av trålfiske etter torsk nord for 62• n.br. i 1987.
Fartøy som har fisket opp maksimalkvoten etter første ledd kan
ved fiske etter andre fiskeslag ta lOY. bifangst av torsk regnet i
rund vekt av hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som
overstiger lOX skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter
første ledd.
§

2

Kvote for fartøy med konsesjon for reketrålfiske
Fartøy som har konsesjon for trålfiske etter reker, jfr.
forskrifter av 29. juni 1984 om adgang til å drive trålfiske
etter reker, kan i 1987 ikke fiske mer enn 500 tonn torsk rund
vekt i området nord for 62° n.br.
Fartøy som har fisket opp kvoten etter første ledd, kan ved fiske
etter andre fiskeslag ta lOX bifangst av torsk regnet i rund vekt
av hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger
lOY., skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter første
ledd.
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II

Regulering av fartøy som driver fiske med garn og line etter
bunnfisk i andre lands soner <EF-sonen, færøysk sone, islandsk
sone og NAFO-området >.
§

3

Kvoter
Fartøy som driver fiske med garn og line etter torsk, hyse, sei,
kveite, blåkveite, pigghå, håbrand, lange, blålange og brosme i
andre lands soner kan i 1987 ikke fiske mer enn 450 tonn torsk
rund vekt med andre redskaper enn trål i norsk sone mellom 62°
n.br. i området nord for 65• n.br. og est for 0-meridianen.
§

4

Regler om overfiske
Fartøy som har overfisket kvoten
i 1987 ikke drive fiske med garn
etter de fiskeslag som er nevnt i
Maksimalkvoten på 600 tonn i § 1
fisker i andre lands soner.

på 450 tonn torsk rund vekt kan
og line i andre lands soner
denne forskrifts § 3.
gjelder for fartøy som ikke

Uten hensyn til forbudet i første ledd kan Fiskeridirektøren
samtykke i at fartøy kan drive slikt fiske i andre lands soner
når overfisket av kvote i § 3 blir inndratt av vedkommende
salgslag, jfr. § 7 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske
m. v.
§

5

Bifangst
Fartøy som har fisket opp kvoten etter § 3 kan ved fiske etter
andre fiskeslag ta lOX bifangst av torsk regnet i rund vekt av
hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger
!OY. skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter § 3.
Kap.

III

Utfyllende regler
§

6

Fiskeridirektøren kan gi forskrifter om gjennomføring og
utfylling av denne forskriften.
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IV

Straf.feregler
>§

7

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften straffes i
henhold til bestemmelsene i ~ § 53 og 54 i lov av 3. juni 1983 nr.
40 om saltvannsfiske m.v.

Kap.

V

Ikra.fttredelse
§

Denne .forskriften trer i
med 31. desember 1987.

kraft 1.

8
januar 1987 og gjelder til og

