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FORSKRIFT OM REGULERINGAV FISKE ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND
OG JAN MAYEN I SESONGEN 2001 - 2002
Fiskeridepartementet har den 14. juni 2001 med hj emmel i §§ 4, 5, 6, og 11 i lov av 3. juni 1983
nr 40 om saltvannsfiske m.v. , bestemt:

§ 1 Virkeområde
Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav.
Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil l l 2.315
tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, i Grønlands fiskerisone nord for 64°30'N og i islandsk
økonomisk sone nord for 64°30'N. Herav kan det fi skes inntil 46.054 tonn lodde i islandsk
økonomisk sone.
Denne forskrifts § 12 gjelder også for utenlandske fartøy som driver fisk og fangst i fi skerisonen
ved Jan Mayen.

§ 2 Åpningsdato
Fisket åpnes den 20. juni 2001.

§ 3 Påmelding
Fartøy som skal delta i fiske, må være påmeldt til Norges Sildesalgslag, Harstad, innen torsdag
14. juni 2001 kl. 24.00
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra siste påmeldingsdato.
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§ 4 Utseiling
Ingen påmeldte fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges
Sildesalgslag, Harstad.

§ 5 Utseilingsstopp
Fiskeridirektoratet kan fastsette

..

utseiling~stopp .

§ 6 Fartøykvote
Fartøyene tildeles fartøykvote basert på følgende basiskvoter:
1.500 hl
+ 40% av konsesjonskapasiteten fra
0 - 4.000
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra 4.000 - 6.000
+ 20% av konsesjonskapasiteten fra 6.000 -10.000
+ 10% av konsesjonskapasiteten over
10.000

hl
hl
hl
hl

Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den
faktoren en f'ar ved å dividere totalkvoten med summen av basiskvotene. Faktoren fastsettes av
Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektoratet kan fastsette en egen faktor for fiske i islandsk økonomisk sone.
Fiskeridirektoratet kan endre faktorer fastsatt etter denne paragraf.
Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektqliter = 0,1 tonn (100 kilo)

§ 7 Lastekapasitet
Det kan i fi sket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst.

§ 8 Fiskestopp
Fiskeridirehoratet kan stoppe fi sket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan stoppe fi sket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin fartøykvote.
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§ 9 Refordeling
Fiskeridirektoratet kan oppheve alle fartøykvoter etter 10. august 2001

§ 10 Forbud mot overføring av kvote og forbud mot leie av fartøy
Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og leveres av det
kvoteberenigede fartøy.
Det er forbudt å benytte leid fartøy.

§ 11 Dumping og neddreping
Det er forbudt å kaste ut fangst eller avfall av fangst. Det er også forbudt å slippe fangst som er
død eller døende.

§ 12 Stenging av fiskefelt
For å begrense fisket av lodde under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby loddefiske i visse
områder i fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 13 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, herunder slike endringer som
er nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.
Norges Sildesalgslag kan bestemme hvilke tidsrom det enkelte fartøy kan drive fiske etter lodde i
Islands økonomiske sone.

§ 14 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av 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.

§ 15 Ikrafttredelse
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Denne forskrift trer i kraft straks.
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 14. juni 2000 om regulering av fiske etter
lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i sesongen 2000 - 2001
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