MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-74-88
(J-164-87 UTGl.R)

Bergen, 15.06.1988
TH/ TBR
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORGES
ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N.BR., I INTERNASJONALT FARVANN OG I
FÆRØYSK SONE I 1988.
Fiskeridepartementet har 7 . juni 1988 med hjemmel i §§ 4, 5, 9 og
11 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., og§§ 6
og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i
fisket, jfr. kgl. res. av 5. desember 1986 nr. 15 fastsatt
følgende forskrift:
§

1

Det er forbudt for ringnotfart~y på 70 fot største lengde eller
mer og trålere å fiske makrell i følgende områder i 1988 :
a) Norges økonomiske sone nord for 62° n.br.
b) i internasjonalt farvann
c) færøysk sone i 1988.
d) EF-sonen nord for 62° n.br.
§

2

Uten hinder av forbudet i § 1 kan det fra 4 . juli 1987 kl 0000
fiskes 45.000 tonn makrell i Norges økonomiske sone nord for 62°
n.br. og i internasjonalt farvann.
I tillegg kan det fra 4. juli kl 0000 fiskes inntil 12.000 tonn
makrell i færøysk sone, i Norges økonomiske sone nord for 62°
n.br. og i internasjonalt farvann.
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten i de respektive
områder er beregnet oppfisket.
§

3

Følgende fartøygrupper kan delta i

fisket i medhold av § 2:

1. Konsesjonspliktige ringnotfartøy.
2. Ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot som har deltatt i
havmakrellfisket i Nordsjøen eller nord for 62° n.br. i minst
ett av årene 1985-87.
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§ 4

Ingen kan delta i makrellfisket uten å være påmeldt til Norges
Makrellag, Kristiansand (s) eller Feitsildfiskernes salgslag,
Ålesund .
§

5

Fiskeridirektøren kan bestemme at fartøy som tar del i
makrellfisket skal gi posisjonsmelding til vedkommende salgslag.
§

6

I Norges økonomiske sone er det forbudt å kaste ut fangst eller
avfall av fangst. Det er også forbudt å slippe fangst som er død
eller døende.
§

7

Forsettlig eller uaktsom overtredelse. av denne forskrift eller
bestemmelse gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold
til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og §
11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i
fisket.
§ 8

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsforskrifter,
herunder slike endringer som er nødvendig for å oppnå en
hensiktsmessig avvikling av fisket.
§ 9

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves
Fiskeridepartementets forskrift av 18. desember 1987 om
regulering av fisket etter makrell i Norges økonomiske sone nord
for 62° n.br., i EF-sonen nord for 62° n.br., i internasjonalt
farvann og i færøysk sone i 1988.
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