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FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DRIVE FANGSTA V VÅGEHVAL I 2001
Fiskeridepartementet har den 1. mars 2001 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten
til å delta i fi ske og fangst (deltakerloven) § 12, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering
av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og
fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs§ 12 tredj e ledd, bestemt:

§ 1 Vilkår for tildeling av tillatelse
Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til å drive fangst av vågehval når følgende vilkår er oppfylt:
a)

Fartøyet må være registrert i merkeregisteret.

b)

Søker må være ført på blad B i fi skennanntallet.

c)

Søker må eie minst 50 % av eierandelene i omsøkte fartøy.

d)

Søker må ha deltatt i fangst av vågehval med det omsøkte fartøyet i minst ett av de seks
siste år.

Søker må ikke være medeier i annet fartøy som er gitt tillatel se til å drive vågehvalfangst. For å
kuru1e delta i fangst av vågehval må søker og skytter gjennomgå de kurs, inklusiv skyteprøve,
som Fiskeridirektoratet bestemmer. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne
bestemmelsen.
Det er et vilkår for tildeling av tillatelse til å drive fangst av vågehval at det ikke foretas
produksjon av fangsten om bord.
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§ 2 Unntak
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra vilkåret i § 1 første ledd bokstav c) for
familiepartsrederi eller familieaksjeselskap.
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkåret i § 1 første ledd bokstav i d) når søker har vært
forhindret fra å drive hvalfangst på grunn av politiske verv .

.

Søker som har anskaffet nytt fartøy til erstatning for fartøy som nevnt i § 1 bokstav d) kan likevel
gis adgang til å drive fangst av vågehval.
Den som eier fartøy som deltok i fangst av vågehval i minst ett av de seks siste år kan gis
tillatelse til å delta dersom øvrige vilkår er oppfylt, og søker og tidligere eier er nært beslektet.
Ved avgjørelse av om tillatelse skal gis skal det legges vekt på fartøyets og mannskapets
avhengighet av å drive vågehvalfangst og de faglige og tekniske forutsetninger for å drive slik
fangst. Tidligere eier av fartøy nevnt i dette ledd gis ikke adgang til å delta i fangst av vågehval
med annet fartøy.
Den som eier fartøy som deltok i fangst av vågehval i minst ett av de seks siste år kan gis
tillatelse dersom øvrige vilkår er oppfylt, og søker har deltatt i hvalfangst i minst fue av de seks
siste år. Det må i tillegg foreligge bekreftelse fra hvalfanger som søker har vært ansatt hos om at
søker åpenbart har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å drive hvalfangst.

§ 3 Stedfortreder

Fiskerid irektoratet kan i særlige tilfeller gi den som er gitt tillatelse til å drive fangst av vågehval
adgang til å benytte stedfortreder på følgende vilkår:
a)

Stedfortreder må være ført på blad B i fi skermanntallet.

b)

Stedfortreder må ha tillatelse til å drive fangst av vågehval.

c)

Stedfortreder må ha gjennomgått Fiskeridirektoratets kurs for hvalfangere i 200 1.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkåret i første ledd bokstav b) dersom det er nødvendig
for at fru1øyet skal kunne gjennomføre fangsten.

§ 4 Leiefartøy
Fiskeridirektoratet kru1 i særlige tilfeller som medfører vesentlig driftsavbrudd, gi midlertidig
tillatelse til å delta i vågehvalfangst med annet fartøy.
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§ 5 Påmelding
Fiskeridirektoratet kan fastsette frist for å søke om adgang til å drive fangst av vågehval.

§ 6 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift
straffes i benhold til lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst
(deltakerloven) § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder ti l og med 3 1. desember 200 1.
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