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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-231-2004
(J-53-2004 UTGÅR)

Bergen, 14 .12 .2004
MK/EW

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62°N I 2005
Fiskeri- og kystdepartementet har den 13. desember 2004 i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40
om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og
fangst § 21 , jf. kgl. res. av 11 . februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov
av 26. mars 1999 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 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62°N.

§ 2 Fiske ved Jan Mayen og i Norges indre farva.nn, sjøterritorium og økonomiske sone
Unntatt fra forbudet i § 1 er:
a) fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen.
b) fiske med konvensjonelle redskap med fartøy under 28 meter største lengde i Norges indre
farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 71 °30'N fra tirsdag 31 . mai kl 0000 til
mandag 27. juni kl 2400 og tirsdag 2. august kl. 0000 til mandag 22. august kl. 2400.

§ 3 Vilkår for deltakelse
For å kunne delta må følgende vilkår være oppfylt:
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret,
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b) eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført på blad B i fiskermanntallet,
c) fartøyet må være påmeldt i henhold til § 5,
9) fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter blåkveite.

§ 4 Godkjenning
Eier og fartøy må ha en særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontor, som viser at
vilkårene for deltakelse er oppfylt. Fiskeridirektoratet er klageinstans.
Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet, bemanning,
utstyr og om fremstilling for kontroll.

§5 Påmelding
For å kunne delta i fisket må fartøy være påmeldt skriftlig til en av de to periodene for det direkte
fiske til Norges Råfisklag eller Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag innen
1. mai 2005 .

§ 6 Maksimalkvoter
Fartøy som kan delta i fisket etter § 2 bokstav b , kan maksimalt fiske følgende kvanta blåkveite
rund vekt:
Lengde

Maksimalkvote

0 - 13,99 meter største lengde
14 - 19,99 meter største lengde
20 - 27,99 meter største lengde

10 tonn
12 tonn
14 tonn

§ 7 Begrensning i deltakelsen
Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fisket med mer enn ett fartøy. Det enkelte fartøy kan bare
delta i en periode. Denne perio.d en må være i sam svar med påmelding, jf§ 5.
D et er forbudt å benytte leiefartøy.
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§ 8 Levering av fangst
Hvert fartøy kan bare fiske og levere 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.

§ 9 Bifangst
For fartøy som ikke bar adgang til å delta i fisket i henhold til § 2 bokstav b, eller når dette fisket
ikke lenger er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å ba inntil
7% innblanding av blåkveite om bord, ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel
tillatt å ha inntil 12% blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.
For fartøy som fisker med konvensjonelle redskap og som leverer flere ganger pr uke, avregnes
innblandingsprosenten på 7% blåkveite etter første ledd første punktum pr uke basert på summen
av alle sluttsedler/bryggesedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 0000 til søndag
klokken 2400.
Bifangst av blåkveite på årsbasis for den enkelte tråler og fartøy over 28 meter største lengde som
fisker med konvensjonelle redskap, er likevel begrenset til 4% av summen av fartøykvotene for
torsk og hyse, likevel ikke mer enn maksimalt 40 tonn pr fartøy.
Blåkveite tatt som bifangst før fartøyet deltar i det direkte fisket går til fradrag i det enkelte
fartøys maksimalkvote i det direkte fisket.

§ 10 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er
nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 11 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 eller lov av 26. mars
1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og
forsøk.
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§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31 . desember 2005.
'''''"''''"''''''''"''''''''"''''''''"'''''''''
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