MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-248-2003
(J-274-2002 UTGÅR)

Bergen, 15.12.2003
FMS/EW

FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS
OG FINNMARK I 2004
Fiskeridepartementet har den 15. desember 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 m . 40 om
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 4a, 5 og 9 og lov av 26. mars 1999 m. 15 om retten til å delta i fiske og
fangst (deltakerloven) § 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens
myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 m. 15 om retten til å delta i fiske og fangst, samt
delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs§ 12 tredje ledd, fastsatt følgende
forskrift:

§ 1 Forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rognkjeks i Nordland, Troms og Finmnark i
2004.

§ 2 Vilkår for deltagelse
Uten hinder av forbudet i § 1 kan eier av fartøy på eller under 13 meter største lengde likevel
delta i fisket når følgende vilkår er oppfylt:
a) eier må være ført i fiskermanntallet, og
b) fartøyet må være registrert i merkeregisteret.
Uten hinder av forbudet i § 1 kan eier av fartøy over 13 meter største lengde likevel delta i fisket
når følgende vilkår er oppfylt:
a) eier må være ført i fiskermanntallet, og
b) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og
c) eier av fartøyet har fisket og levert rognkjeks med eget fartøy i minst ett av årene 2001 ,
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2002 eller 2003.
Adgangen til å delta i fisket etter rognkjeks etter andre ledd kan ikke overføres til annet fartøy
eller annen eier.
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen om at fartøyet må være
registrert i merkeregisteret.

§ 3 Dispensasjon
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkåret i § 2 annet ledd bokstav c) dersom eier av fartøy
har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlige verv, og vervet har medført at eier ikke
har adgang til å delta. Slik tillatelse kan bare gis til eier av fartøy som kan vise til tidligere
deltakelse med eget fartøy i fiske etter rognkjeks med annet redskap enn trål eller not.

§ 4 Maksimalkvote
Det enkelte fartøy som fyller vilkårene i § 2 kan fiske og lande et kvantum rognkjeks beregnet til
inntil 2.000 liter rognkjeksrogn.
Ved landing av sjøltilvirket rogn skal det benyttes en omregningsfaktor slik at en tønne med
rominnhold på 105 liter sukkersaltet rogn avregnes med 130 liter fersk rogn på kvoten.

§ 5 Begrensning i deltagelsen
Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark med
mer enn ett fartøy. Med "eier" forstås den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar
mer enn 50% av eierandelene i fartøyet.
Det er forbudt å benytte leiefartøy.
Det er forbudt å benytte leieskipper.

§ 6 Landing av fangst m.v

Hvert fartø y kan bare fiske og lande en kvote.
Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy må fiskes og landes av dette fartøyet og kan
ikke overføres til annet fartøy.
Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy.
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§ 7 Rapporteringsplikt
Fiskeridirektøren kan pålegge eier av fartøy som deltar i fisket å gi opplysninger om fisketid,
fangstmengde, redskapsbruk m.v.

§ 8 Fritidsfiske
Personer som ikke er registrert i fiskermanntallet kan ikke drive fiske etter rognkjeks.

§ 9 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.

§ 10 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 m. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 eller lov av 26. mars
1999 m. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 29. På samme måte straffes
medvirkning og forsøk.

§ 11 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember 2004.
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