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1. Innledning
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021
ble behandlet som sak 15/2020 i den skriftlige høringen av reguleringsforslag for 2021.
Forslaget ble lagt ut på direktoratets nettsider i uke 42, med høringsfrist 5. november.
I det følgende redegjør vi kort for reguleringsforslaget, sentrale innspill i saken og status i
forhandlingene mellom Norge, Storbritannia og EU. Til slutt er Fiskeridirektoratets tilrådning
til torskeregulering for 2021, og forslag til forskrift om regulering av fisket etter torsk i
Nordsjøen og Skagerrak i 2021 samt forslag til forskrift om forbud mot fiske i gyteområder
for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2021.
For fullstendig oversikt over innspillene i denne saken vises det til våre nettsider:
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet2/Hoeringer-avreguleringer-for-2021-reguleringsmoetet.
2. Fiskeridirektoratets høringsdokument
2.1.

Forutsetninger

I høringsdokumentet tok Fiskeridirektoratet utgangspunkt i ICES´ råd av 30. juni 2020. I
henhold til MSY-tilnærmingen tilrådet ICES en TAC på 14 755 tonn av totalbestanden
(Skagerrak, Nordsjøen og den engelske kanal) i 2021, en nedgang på 16,5 % i forhold til
avtalt TAC i 2020.
I Nordsjøen fører dette til en TAC på 12 284 tonn, hvorav 2 088 tonn vil tilsvare Norges
kvoteandel før overføringer til tredjeland. Kvoten i Nordsjøen har aldri vært på et så lavt nivå.
I Skagerrak vil forutsatt TAC gi en norsk kvote på 57 tonn utenfor grunnlinjen.
2.2.

Reguleringsprinsipper
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I reguleringen av fisket etter torsk i Nordsjøen har det tradisjonelt vært avsatt et estimert
kvantum til å dekke bifangst av torsk for fartøy uten adgang til å drive direkte fiske (trålfiske
og fiske for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap etter andre arter). Formålet er å
legge til rette for fiske etter andre arter enn torsk. Det resterende kvantumet har blitt allokert
til den delen av flåten som har adgang til å drive direkte fiske med konvensjonelle redskap.
Forutsatt av at totalkvoten blir på omtrent samme nivå som rådgivningen fra ICES la
Fiskeridirektoratet til grunn i høringsdokumentet at det ikke bør åpnes opp for et direkte fiske
etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021. Dette innebærer at alt fiske etter torsk reguleres
med bifangstbestemmelser.
Bakgrunnen for forslaget om å fravike det tradisjonelle reguleringsopplegget i Nordsjøen er
sviktende kvotegrunnlag, underbygget av erfaringene fra inneværende reguleringsår. Selv om
torskefangstene har vært godt under fjorårets nivå hittil i 2020, ble i løpet av sensommeren
klart at totalkvoten ville bli overfisket dersom reguleringene som ble fastsatt ved starten av
reguleringsåret ikke ble endret. For å forhindre et større overfiske ble tillatt bifangst redusert
for flere fartøygrupper 22. august. Det direkte fisket ble stoppet 15. september. Fisket
fortsetter innenfor garanterte kvoter. Per dags dato er den norske totalkvoten overfisket med
ca. 100 tonn.
2.3.

Forbud mot fiske i gyteområder

I fjorårets forhandlinger ble EU og Norge enige om å forby fiske i nærmere definerte områder
i gyteperioden for torsk fra 1. januar 2020.
I høringsdokumentet foreslo Fiskeridirektoratet å videreføre forbudet i NØS i 2021.
2.4.

Forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk

I løpet av 2020 ble det innført et forbud mot fiske i tre definerte oppvekstområder for torsk i
NØS i perioden 1. juli – 31. desember 2020.
I høringsdokumentet foreslo Fiskeridirektoratet å videreføre forbudet mot fiske i
oppvekstområder for torsk i NØS i perioden 1. juli – 31. desember 2021.
3. Høringsinnspill
Norges Fiskarlag tilrår at Fiskeridirektoratet i hovedsak følger prinsippene i innstilling fra en
intern arbeidsgruppe i Fiskarlaget av 5. desember 2019 også for 2021-reguleringene.
Fiskarlaget råder til at fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe og åpen gruppe fortsatt
gis mulighet til et direktefiske etter torsk i Nordsjøen regulert med garanterte kvoter, og
eventuelt et mindre maksimalkvotetillegg enn ved årets regulering. Videre at opplegget med å
gi dispensasjon for et begrenset direktefiske av torsk utenfor grunnlinjene i Skagerrak for
fartøy under 11 meter opprettholdes.
Fiskebåt anbefaler – forutsatt at totalkvoten er på omtrent samme nivå som i 2020 – at det
ikke åpnes for et direktefiske i 2021. Det vises til at erfaringen fra årets sesong klart har vist at
det ikke har vært kvotemessig dekning for en slik tilnærming. Det vises til at det overordnede
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må være å sørge for at alle fartøygrupper får tillatt bifangst som gjør det mulig å gjennomføre
andre konsumfiskeri på en mest mulig uhindret måte.
Verken Norges Fiskarlag eller Fiskebåt støtter en videreføring av forbudet mot fiske i
oppvekstområder for torsk. Basert på tilbakemeldinger fra fiskerne mener organisasjonene at
det kan stilles spørsmål ved om de omtalte stengningene er et formålstjenlig tiltak. Norges
Fiskarlag viser videre til at det nevnte tiltaket kun skal gjelde i 2020 og forutsetter derfor at
det må foretas evalueringer av effekten av områdestengninger før dette videreføres, og at
eventuelle nye tiltak som planlegges til neste år legges frem for næringen til drøfting før de
besluttes gjennomført.
Kystvakten støtter en videreføring av områdestengningene.
4. Kvoteavtale mellom Norge, Storbritannia og EU
4.1. Kvoter
Kvoteforhandlingene mellom Norge, Storbritannia og Norge er ikke avsluttet. Det forutsettes
derfor at Norge, Storbritannia og EU blir en enige om en TAC i tråd med rådet fra ICES,
tilsvarende det som ble lagt til grunn i høringsdokumentet.
4.2. Stengte områder
Det legges også til grunn at partene blir enige om å videreføre sesongstengte områder i NØS,
britisk sone og i EU-sonen for å beskytte kjente gyteområder for torsk. Det er tale om ti
definerte områder.
Koordinater og tidspunkter for slike stengte områder i NØS finnes i Fiskeridirektoratets
forslag til forskrift i punkt 6.
5. Fiskeridirektoratets tilrådning
5.1. Forutsetninger
Det forutsettes altså at Norge, Storbritannia og EU avtaler en TAC på 12 284 tonn i
Nordsjøen og 1 755 tonn i Skagerrak, en nedgang på 16,5 % i forhold til avtalt TAC for 2020.
Norges kvoteandeler er henholdsvis 2 088 og 57 tonn. I henhold til «Sverigeavtalen» skal 382
tonn torsk overføres til Sverige av den norske kvoten i Nordsjøen. Dette innebærer at antatt
disponibel norsk kvote i Nordsjøen og Skagerrak blir henholdsvis 1 706 tonn og 57 tonn, en
nedgang på 19,5 % i forhold til årets disponible kvote.
5.2. Regulering av fiske med konvensjonelle redskap i Nordsjøen
På bakgrunn av sviktende kvotegrunnlag samt erfaringene fra inneværende reguleringsår,
foreslo Fiskeridirektoratet i høringsnotatet at det ikke bør åpnes opp for et direkte fiske etter
torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021.
Norges Fiskarlag er uenig i forslaget og mener at fartøy med adgang til å delta i lukket
gruppe og åpen gruppe fortsatt bør gis mulighet til et direktefiske etter torsk i Nordsjøen
regulert med garanterte kvoter, og eventuelt et mindre maksimalkvotetillegg enn ved årets
regulering.
Fiskeridirektoratet har vurdert innspillet. Fra reguleringsårets start i 2020 ble det fastsatt
maksimalkvoter i lukket gruppe på 15 tonn per kvotefaktor. Erfaringene fra årets fiske har vist
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at en slik tilnærming var for ekspansiv og bifangstprosenten for flere fartøygrupper måtte
nedjusteres til et minimum i august. I 2021 legges det til grunn en disponibel norsk kvote som
er 19,5 % lavere enn i 2020. Selv med en maksimalkvote på 5 tonn per kvotefaktor er det stor
risiko for at bifangstbestemmelsene for flere fartøygrupper må nedjusteres i løpet av året.
Etter en samlet vurdering finner Fiskeridirektoratet at det i en situasjon med sviktende
kvotegrunnlag er hensiktsmessig å prioritere et reguleringsopplegg som gir mest mulig
stabilitet for de fleste fartøygrupper. Dersom fangstutviklingen tilsier det kan
bifangstprosentene oppjusteres i løpet av året for deler av flåten.
Fiskeridirektoratet opprettholder forslaget om å forby direktefiske etter torsk i 2021.
5.3. Bifangst av torsk i andre fiskerier i Nordsjøen
Fiskeridirektoratet foreslår at 600 tonn settes av for å dekke bifangst i trålfisket, mens det
resterende kvantumet settes av for å dekke bifangst i konvensjonelt fiske.
Fiskeridirektoratet foreslår at fartøy som fisker med konvensjonelle redskap andre enn
snurrevad skal ha en høyere bifangstprosent enn andre fartøy. Dette inkluderer fartøy som
tradisjonelt har fisket direkte etter torsk med garn og autoline.
Fiskeridirektoratet foreslår at fartøy som fisker med stormasket trål reguleres med samme
bifangstprosent, uavhengig av konsesjon. Ettersom det ikke er uvanlig at fartøy som fisker
med stormasket trål skifter redskap til snurrevad på samme tur foreslås det av kontrollhensyn
lik bifangstprosent for fartøy som fisker med stormasket trål og snurrevad.
Fiskeridirektoratet foreslår følgende bifangstbestemmelser i Nordsjøen:
 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad
fastsettes til 25 %.
 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad fastsettes til 5 %.
 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med stormasket trål fastsettes til 5 %.
 Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse
fastsettes til 5 %.
 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med reketrål fastsettes til 2,5 %.
 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål eller småmasket snurrevad,
unntatt reketrål, fastsettes til 0,5%.
5.4. Regulering av fisket etter torsk utenfor grunnlinjen i Skagerrak
Fiskeridirektoratet foreslår følgende bifangstbestemmelser i Skagerrak:
 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad
fastsettes til 10 %.
 Tillatt bifangst av torsk i snurrevad fastsettes til 2,5 %.
 Tillatt bifangst i stormasket trål fastsettes til 2,5 %.
 Tillatt bifangst for reketrål fastsettes til 2,5 %.
 Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse
fastsettes til 2,5 %.
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 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, fastsettes til
0,5 %.
Det som ovenfor er foreslått innebærer at det etter Fiskeridirektorats oppfatning ikke bør
åpnes for et direkte fiske etter torsk utenfor grunnlinjene i Skagerrak i 2021.
Med en norsk totalkvote på 57 tonn vil det heller ikke være rom for unntak for å videreføre
den etablerte unntaksordningen for fartøy som har oppfylt vilkårene for dispensasjon fra
fiskeforbudet i Skagerrak. Opprinnelig var det 7 fartøy som fikk denne dispensasjonen i 2004.
I dag er det tale om 4 fartøy.
Det vil etter direktoratets oppfatning heller ikke være grunnlag for å videreføre ordningen
som ble innført i 2015 om at fartøy med største lengde under 11 meter kan fiske inntil 5 tonn
torsk med juksa i perioden 1. april til 30. juni, dersom eier/høvedsmann er registrert på blad B
i fiskermanntallet og fartøyet ikke har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk
med konvensjonelle redskaper i Nordsjøen.
Basert på utviklingen i fisket i løpet av vinteren/våren 2021 vil direktoratet vurdere om det er
grunnlag for å åpne opp for de ovennevnte unntaksordningene på tilsvarende måte som
inneværende år.
5.5. Forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk
I løpet av 2020 ble det innført et forbud mot fiske i tre definerte oppvekstområder for torsk i
NØS i perioden 1. juli – 31. desember 2020. I høringsdokumentet foreslo Fiskeridirektoratet
å videreføre forbudet mot fiske i oppvekstområder for torsk i NØS fra og med 1. juli 2021.
Bakgrunnen for at tiltaket er at Norge og EU i kvoteavtalen for 2020 ble enige om behovet for
supplerende tiltak – i tillegg til fastsettelse av TAC - for å verne områder med yngel og liten
torsk og redusere torskefiske generelt. I rådet for 2021 tilråder ICES at torskekvoten blir
redusert med 16,5 % sammenlignet med avtalt TAC i 2020.
Fiskeridirektoratet har mottatt høringsinnspill fra Norges Fiskarlag og Fiskebåt som utfordrer
forslaget om å videreføre områdereguleringene. Slik direktoratet leser innspillene er det særlig
tre innvendinger mot forslaget:
- Tiltaket er lite treffsikkert.
Fiskeridirektoratet viser til at en felles arbeidsgruppe mellom Norge og EU i januar 2020
utarbeidet en rapport om ytterligere tiltak for å beskytte torsk1. Rapporten påviste, blant
annet, områder i NØS hvor det var høy sannsynlighet for konsentrasjoner av småtorsk.
Det ble brukt ulike kilder for å identifisere områdene, herunder rapporterte fangstdata fra
fartøyene (ERS-data) og toktdata fra ICES. I tillegg ble datagrunnlaget komplementert
med informasjon fra Kystvaktens kontrolldata. Før områdereguleringene ble innført fra og
med 1. juli 2020 ble det gjennomført møter og en muntlig høringsrunde sammen med
næringen hvor områdene ble nærmere definert. Næringens egne erfaringer bidro blant
annet til å underbygge at området «Lille Fiskebank» var et oppvekstområde for torsk.

1

Report of the EU-Norway Technical Group Meeting on additional technical measures aimed at the protection
of both juvenile and adult cod, 31 January 2020.
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Fiskeridirektoratet mener at det alltid vil være noe usikkerhet knyttet til treffsikkerheten
av denne typen forvaltningstiltak. I dette tilfellet er det imidlertid brukt flere, og ulike,
informasjonskilder som samlet sett og i kombinasjon med fiskernes egne erfaringer,
underbygger at tiltaket oppnår formålet; beskyttelse av yngel og liten torsk.
- Tiltaket legger unødig hinder for utøvelsen av fisket, særlig seifisket.
Fiskeridirektoratet inviterte som nevnt næringen til møte 19. februar og til muntlig høring
11. mars om områdereguleringene. I denne prosessen ble næringen - sammensatt av flere
interesserte flåtegrupper - invitert til å komme med innspill til utformingen av områdene. I
samråd med næringen ble områdene justert og til dels innsnevret for å legge til rette for at
fiskeri uten høy innblanding av torsk kunne fortsette uten at det ble lagt unødig hinder for
aktiviteten.
Fiskeridirektoratet har analysert fiskeriaktiviteten i NØS i Nordsjøen i månedene julioktober 2019 og 2020 for å sammenligne aktiviteten utenfor de stengte områdene før og
etter innføringen av områdereguleringene. Oversikten viser at EU-fartøy har fisket ca. 17
% høyere kvantum i 2020 enn i 2019, som innebærer at aktivitet sannsynligvis er flyttet
fra de stengte områdene til åpne områder. Norske fartøy har fisket ca. 9 % mindre i 2020
enn i 2019 i de åpne områdene, hvor nedgangen i seifisket utgjør ca. 6 %. Det må
imidlertid tas i betraktning at seikvoten ble redusert i 2020 og at den totale nedgangen i
seifangstene er 22 % i år.
På bakgrunn av det ovenstående er Fiskeridirektoratet av den oppfatning at tiltaket ikke
legger unødig hinder for utøvelsen av fisket. Det er naturlig at tiltaket innvirker på drift og
planlegging for enkelte fartøygrupper men direktoratet mener at dette er dels tatt høyde for
ved utformingen av områdene og dels ved at det finnes alternative områder å utøve
fiskeriet. Videre har det vært en generell nedadgående trend i seifisket spesielt i 2020 som
ikke kan tilskrives effekter av områdereguleringene.
- Tiltaket må evalueres før det kan videreføres.
Fiskeridirektoratet minner om at tiltaket ble innført i juni 2020 med virkning fra 1. juli. En
evaluering av tiltaket etter 5 måneder er ikke praktisk gjennomførbart. Vi minner også om
at informasjonen og datagrunnlaget som ble analysert og lagt til grunn i
arbeidsgrupperapporten av 31. januar 2020 baserer seg på data over flere år. Det er ikke
sannsynlig at datagrunnlaget har endret seg vesentlig i perioden fra rapporten ble
utarbeidet.
I tillegg viser informasjon fra ICES-rådet for 2021 at 2019-årsklassen kan være litt over
gjennomsnittet de siste 20 årene. Ettersom torskebestanden generelt er i dårlig forfatning
vil det med en mulig sterkere 2019-årsklasse være viktig å videreføre tiltaket som et
bidrag til å gjenoppbygge bestanden.
Direktoratet anerkjenner likevel at det med tiden er behov for å oppdatere
kunnskapsgrunnlaget og vil derfor kontakte Havforskningsinstituttet med sikte på
innhente informasjon om tilstanden i områdene i løpet av 2021.
På bakgrunn av argumentasjonen ovenfor opprettholder Fiskeridirektoratet forslaget i
høringsdokumentet om å videreføre forbudet mot fiske i oppvekstområder for torsk i NØS fra
og med 1. juli 2021. Ettersom dette er et tiltak som evt. først trer i kraft 1. juli 2021 vil
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direktoratet ikke oversende forslag til forskrift på nåværende tidspunkt. Det legges til grunn at
en videreføring av tiltaket i 2021 innebærer at forskrift sendes ut på høring til relevante
aktører på vanlig måte før vedtak fattes.
6. Forslag til forskrifter
6.1.
-

-

Forslag til torskeregulering

Ettersom forhandlingene mellom Norge, Storbritannia og EU enda ikke er avsluttet tas
det i § 2 høyde for at forskriften kun vil gjelde i norske farvann ved reguleringsårets
start.
Ettersom direktoratet foreslår å forby et direkte fiske etter torsk er det ingen
bestemmelser om gruppekvoter og maksimalkvoter for fartøy som tradisjonelt har hatt
adgang til å fiske med konvensjonelle redskap.

På bakgrunn av det som fremkommer ovenfor foreslår Fiskeridirektoratet følgende forskrift:
Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2021
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den XX. desember 2020 med hjemmel i lov 6.
juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12,
13, 14, 16, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst
(deltakerloven) §§ 12, 20 og 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.
§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i følgende områder i 2021:
I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62° N avgrenset
mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, [og i EU-sonen og britisk
sone i ICES´ statistikkområde 4.]
I Skagerrak, det vil si utenfor den norske grunnlinjen og videre avgrenset mot vest av en rett
linje gjennom fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen
fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.
§ 2 Totalkvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 1
706 tonn torsk i [norsk farvann i] Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 5 tonn til forskningsog undervisningskvoter.
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 57 tonn torsk i [norsk farvann i]
Skagerrak utenfor grunnlinjene.
Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.
§ 3 Forbud mot direktefiske
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Det er forbudt å fiske direkte etter torsk.
§ 4 Bifangst
Fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil
25 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.
Fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Skagerrak kan ha inntil
10 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.
Fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 5 % bifangst av torsk i de enkelte
fangster og ved landing.
Fartøy som fisker med snurrevad i Skagerrak kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte
fangster og ved landing.
Fartøy som fisker med stormasket trål i Nordsjøen, unntatt fartøy med nordsjøtråltillatelse
eller avgrenset nordsjøtråltillatelse, kan ha inntil 5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster
og ved landing.
Fartøy som fisker med stormasket trål i Skagerrak, unntatt fartøy med nordsjøtråltillatelse
eller avgrenset nordsjøtråltillatelse, kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster
og ved landing.
Fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker med stormasket
trål med en minste maskevidde på 120 mm kan ha inntil 5 % bifangst av torsk i de enkelte
fangster og ved landing ved fiske i Nordsjøen og inntil 2,5 % bifangst av torsk i de enkelte
fangster og ved landing ved fiske i Skagerrak. I Skagerrak gjelder regelen også ved bruk av
seleksjonspanel med maskevidde ned til 90 mm, eller ved bruk av sorteringsrist og med
maskevidde ned til 70 mm dersom det benyttes kvadratmasker i fiskeposen.
Fartøy som fisker med reketrål i Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 2,5 % bifangst av torsk
i de enkelte fangster og ved landing.
Fartøy som fisker med småmasket trål eller småmasket snurrevad, unntatt reketrål, i
Nordsjøen og Skagerrak kan ha inntil 0,5 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved
landing.
§ 5 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret.
Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av
samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og
lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.
Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det
ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret
med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede
fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor
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reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av
utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd
gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både
etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.
Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med
det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy
innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har
fisket og landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av
fartøy som skal delta i åpen gruppe.
Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et
annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er
fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles
fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal
gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det
kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst
trekkes fra.
Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av
reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas
høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en
fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy,
og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse
som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet
av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av
fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje
ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de
siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen
som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum
og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller
forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy
ellers er oppfylt.
§ 6 Overføring av fangst
Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er
også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.
§ 7 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging
Ved utskiftning, eller ombygging til større fartøy eller til mindre fartøy, skal fartøyets kvote
beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før 5. juni 2003. Ved avgjørelsen legges
tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. Tidspunktet for utstedelse av
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identitetsbevis eller målebrev utstedt av Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med
tidspunktet for innføring i merkeregisteret.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftningen, forlengelsen
eller forkortelsen må være registrert i merkeregisteret innen skjæringsdatoen, dersom
manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet er
klageinstans.
§ 8 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet
oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.
§ 9 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av
forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20.
desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på
havressurslova og deltakerloven.
§ 10 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften,
straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme
måte straffes forsøk og medvirkning.
§ 11 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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6.2.

Forslag til forskrift om sesongstengte gyteområder for torsk

På bakgrunn av det som fremkommer ovenfor foreslår Fiskeridirektoratet følgende forskrift:
Forskrift om forbud mot fiske i gyteområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for
62° i 2021
Fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet XX. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni
2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.
§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy.
§ 2 Forbud mot fiske i gyteområder
Det er forbudt å fiske i Norges økonomiske sone i følgende avgrensede områder og
tidsperioder:
Tidsbegrenset stengning
Nr.
1.

2.

Områdenavn

Koordinater
60o 10N - 01o 45Ø
Stanhope ground 60o 10N - 02o 00Ø
60o 25N - 01o 45Ø
60o 25N - 02o 00Ø

Coral edge

58o 51.70N
26.70Ø
58o 40.66N
34.60Ø
58o 24 00N
12.40Ø
58o 24 00N
55.00Ø
58o 35 65N
56.30Ø

Tidsperiode
1. Januar – 30. April

Tilleggsinformasjon
Forskriften gjelder
kun i den delen av
området som ligger
i
Norges
økonomiske sone.

- 03o
- 03o 1. Januar
Februar
o
- 03

–

28.

- 02o
- 02o
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Tidsbegrenset stengning
Nr.

Områdenavn

3.

Egersundbanken

4.

Vestbanken

5.

Revet

Koordinater
Tidsperiode
o
o
58 07.40N - 04
33.0Ø
1. Januar – 31. Mars
o
o
57 53.00N - 05
12.0Ø
57o 40.00N - 05o
10.9Ø
57o 57.90N - 04o
31.9Ø
57o 15N - 05o 01Ø
56o 56N - 05o 00Ø
1. Februar-15. Mars
o
o
56 56N - 06 20Ø
57o 15N - 06o 20Ø
57o 28.43N - 08o
05.66Ø
1 Februar-15. Mars
57o 27.44N - 08o
07.20Ø
57o 51.77N - 09o
26.33Ø
57o 52.88N - 09o
25.00Ø

Tilleggsinformasjon
(10 x 25 nautiske
mil)

(18 x 40 nautiske
mil)
Forskriften gjelder
kun i den delen av
området som ligger
i
Norges
økonomiske sone.

§ 3 Unntak
Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med ringnot og pelagisk trål.
§ 4 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.
§ 5 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av
forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20.
desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på
havressurslova og deltakerloven.
§ 6 Straff
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Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften,
straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme
måte straffes forsøk og medvirkning.
§ 7 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Med hilsen
Trond Ottemo
seksjonssjef
Andreas Haugstvedt
rådgiver
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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