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Forslag til regulering av fisket etter leppefisk i 2020
Regulering av fisket etter leppefisk i 2020 ble behandlet under reguleringsmøtet 7.
november 2019 (sak 20/2019). Innspill og merknader som fremkom i møtet er kort
referert til i dette dokumentet. Referatet må ses i sammenheng med saksdokumentet til
sak 20/2019 og skriftlige innspill fra de ulike organisasjonene, som finnes på
www.fiskeridir.no. Samlet legger disse dokumentene grunnlaget for forslaget til neste
års regulering av fisket etter leppefisk.
Fiskeridirektørens forslag er i hovedsak en videreføring av inneværende års regulering.
Fisket etter leppefisk har over tid utviklet seg til å bli et viktig fiskeri, som har medført
endringer i reguleringen, blant annet lukkingen av fiskeriet i 2018. Det er
Fiskeridirektørens oppfatning at endringene har ført til en større ro i fisket. Likevel
foreslås det endringer til neste år for sikre formålet om bærekraftig forvaltning av fisket
etter leppefisk. Endringene innebærer blant annet at det innføres et krav til sirkelformet
inngang med en indre diameter på 60 mm fra 2021, en utfasing av bruk av ruser og krav
til at fartøy som deltar i fisket skal rapportere posisjon ved bruk av AIS klasse A eller B.

Regulering av fisket etter leppefisk i 2020
1. Regulering av deltakelsen i 2020
Fiskeridirektøren foreslo at kravet om at leveringsavtale må sendes inn til
Fiskeridirektoratet for å få delta i fisket etter leppefisk videreføres med en endring. Til
forskjell fra innværende år forslås det ikke en fast dato for når lukket gruppe må ha
sendt inn leveringsavtalen, men at den må være sendt inn før fisket påbegynnes slik
som i åpen gruppe.

Norges fiskarlag uttalte at kravet om leveringsavtale anses som noe spesielt. Før fisket
etter leppefisk ble lukket var kravet berettiget, men i dag er det motstand mot kravet, og
spesielt i vest fordi man ikke ser hensikten.
Fiskeridirektøren viste til at fisket etter leppefisk er et spesielt fiske i og med at fangsten
leveres levende. Det er derfor et behov for å sikre at fiskere som fisker leppefisk ikke
starter fisket før de vet at de får levert fisken.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.
Det vises til at deltakerforskriften med foreslåtte vilkår for 2020 har blitt fastsatt i
etterkant av reguleringsmøtet.

2. Forslag til regulering av uttak og utøvelse av fisket for 2020
2.1 Totaluttaket
Fiskeridirektøren foreslo en videreføring av inneværende års regulering med en
totalkvote på 18 millioner leppefisk, fordelt på tre geografiske områder. Av totalkvoten
fordeles 90 % som fartøykvoter til lukket gruppe, mens 10 % fordeles som
maksimalkvoter til åpen gruppe, fritidsfiske og ungdomsfiske.
Norges Fiskarlag uttalte at det er en økende bekymring blant aktørene for at fiskerne på
Vestlandet kjøper opp fartøy med deltakeradgang i lukket gruppe fra Sørlandet og nord
for 62°N. Norges fiskarlag mente en slik forskyvning av kvotene kan resultere i at det blir
et kappfiske med påfølgende stopp i fisket i lukket gruppe på Vestlandet. Dette vil ikke gi
den roen i fisket som en har ønsket.
WWF uttalte at totaluttaket på Vestlandet ikke må overstige 10 millioner leppefisk. I
tillegg ønsket WWF at leppefisk må reguleres på art og ikke samlet som én bestand.
Fiskeridirektøren viste til saksdokumentet hvor det er diskutert utfordringer med å
regulere hver art for seg. For øvrig uttalte Fiskeridirektøren at det følges med på
beskatningen og bestandsutviklingen av leppefisk både i de geografiske områdene og på
art.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.

Vår referanse: 19/1204
Side: 2/14

2.2 Kvoter på fartøynivå
Fiskeridirektøren foreslo at lukket gruppe reguleres med garanterte fartøykvoter på
48 000 stykk leppefisk i lukket gruppe og med maksimalkvoter i åpen gruppe på 5 000
stykk leppefisk, slik som innværende år.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.

2.3 Kvote på art
Fiskeridirektøren viste til at Havforskningsinstituttet i sitt råd for regulering av fisket i
2019 anbefalte at det ble fastsatt en egen kvote på berggylt, og at uttaket av berggylt ble
redusert med 50 % fra nivået i 2018. Begrunnelsen for rådet var en uttrykt bekymring
for at berggylt er ettertraktet i fisket etter leppefisk og anbefalingen til reduksjon av
fangst var basert på en føre-var tilnærming. Fiskeridirektøren uttalte at
Fiskeridirektoratet følger med på utviklingen i artssammensetningen i fisket. Denne
problemstillingen må også ses i sammenheng med forslaget om å innføre krav til
sirkelformet inngang på 60 mm som er nærmere omtalt nedenfor, som også er ment å
ivareta stor berggylt.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.

2.4 Refordeling
Fiskeridirektøren foreslo at det ikke refordeles i fisket etter leppefisk i 2020.
Begrunnelsen for dette var å få ro i fisket og det er tatt høyde for at det ikke blir
refordeling ved fastsettelse av fartøykvotene i lukket gruppe og maksimalkvotene i åpen
gruppe.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.

2.5 Fiskeperiode
Fiskeridirektøren foreslo samme åpnings- og sluttdato av fisket som i inneværende år. Det
foreslås også å videreføre frist for levering av fangst.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.
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2.6 Redskapen i fisket etter leppefisk
Nytt krav til sirkelformet inngang i redskapen
Fiskeridirektøren viste til saksdokumentet og begrunnelsen for endringen som foreslås.
Kort oppsummert er hensynene bak redskapsendringen å unngå fangst av stor berggylt,
hummer og annen bifangst. Fiskeridirektøren foreslår å innføre et krav om en
sirkelformet inngang med indre diameter som ikke er større enn 60 mm.
Norges Fiskarlag støttet ikke forslaget. Dersom det likevel blir innført ønsket Norges
Fiskarlag at kravet bare skal gjelde for nye redskap som blir kjøpt inn av fiskerne. På den
måten vil det bli mindre kostnadskrevende for fiskerne ved en gradvis innføring ved at
teinene blir skiftet ut over tid. Norges fiskarlag uttalte at en endring i kravet til redskapen
ikke kan innføres «over natten», slik at det blir gjeldende til neste år. Videre viste Norges
fiskarlag til at det er påbudt at bifangst av hummer skal slippes ut igjen.
Pelagisk forening stilte spørsmål om Fiskeridirektoratet foreslår en mindre diameter i
inngangssperren enn forslag fra Havforskningsinstituttet og mente at det i så tilfelle var
prinsipielt uheldig. Pelagisk forening uttalte også at det var viktig at krav til redskap holdes
uendret over tid.
Fiskeridirektøren uttalte at utgangspunktet til Havforskningsinstituttet er en oval
inngangsåpning, mens Fiskeridirektoratet har foreslått en sirkelformet inngangsåpning.
Havforskningsinstituttet gjennomførte forsøk hvor formålet var å holde ute den største
leppefisken, og har i sine forsøk tatt utgangspunkt i et maksimalmål på 28 cm for
berggylt. Fiskeridirektoratets forslag er i tillegg til å hindre større leppefisk til å gå inn i
teinene tiltenkt å hindre bifangst av andre arter, blant annet hummer. Med en
sirkelformet inngang på 60 mm vil den største berggylten sikre rekruttering av
bestanden, samtidig som vi får en bærekraftig utvikling av fiskeriet.
Norges fritids- og småfiskerforbund, Jeger- og fiskerforbundet og WWF støttet forslaget til
Fiskeridirektøren.
Havforskningsinstituttet uttalte at bakgrunnen for utformingen av inngangen som ble
brukt i forsøkene var at de fleste inngangssperrene i teiner i dag har en oval utforming.
At anbefalingene i rapporten er en oval inngangssperre er et direkte resultatet av dette.
Havforskningsinstituttet sa videre at de ikke hadde ressurser til å teste ut flere løsninger,
som eksempelvis sirkelformet inngang. Havforskningsinstituttet mente avslutningsvis at
en sirkelformet inngang med diameter på 60 mm var en mye bedre løsning for å ivareta
formålet med å hindre større leppefisk og annen bifangst å komme inn i teinene, da
deres forsøksteiner med den ovale utforming ga en del uønsket bifangst.
Fiskeridirektøren oppsummerte med at det er forskjellige synspunkt på innføring av krav
om sirkelformet inngang på 60 mm. Fiskeridirektøren forstod reguleringsmøtet slik at det
ikke forelå en prinsipiell motstand mot innføring av krav om sirkelformet inngang fra de
som ikke ønsket dette, men at det må fases inn over tid slik at fiskerne får innrettet seg
uten for store kostnader på kort sikt.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
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Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag, men med iverksetting fra og med 2021.
Forbud mot bruk av ruser
Fiskeridirektøren viste til saksdokumentets redegjørelse hvor det foreslås å fase ut bruken
av ruser i fisket etter leppefisk. Begrunnelse for forslaget er primært å redusere bifangst
av andre arter i fisket. For yrkesfiskere gis det anledning til å benytte ruser frem til og
med 2021, mens for fritidsfiskere vil tillatelse som gis for deltakelse i fisket fra 2020 kun
inneholde tillatelse til å fiske leppefisk med teiner.
Norges fiskarlag uttalte at effekten av å forby ruser er svært liten og det er få aktører som
benytter redskapet.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.

2.7 Mellomlagringsmerd
Fiskeridirektøren foreslår at krav til rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd
videreføres i 2020.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer.
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.

2.8 Agn
Fiskeridirektøren orienterte om at Fiskeridirektoratet har sendt en bestilling til
Havforskningsinstituttet hvor det bes om en vurdering av bestandssituasjonen av
taskekrabbe i forbindelse med at den i stor grad blir brukt som agn i fisket etter
leppefisk og hvilken effekt det kan ha.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer.

3. Posisjon og fangstrapportering
Fiskeridirektøren viste til saksdokumentet for bakgrunnen til at det foreslås å innføre krav
om at alle fartøy som skal delta i fisket etter leppefisk skal være utstyrt med AIS, klasse A
eller B. Fiskeridirektøren orienterte om at det ligger et forslag til høringsdokument hos
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om krav til posisjons- og fangstregistrering i
alle fiskerier for den mindre flåten under 15 meter. Bakgrunnen for at AIS ønskes innført
i fisket etter leppefisk allerede fra 2020 er at det vil ta flere fiskesesonger før det blir
pålagt et generelt krav i henholdt til forslaget som er oversendt NFD. Fisket etter
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leppefisk er videre et fiskeri med kontrollutfordringer hvor det er et stort behov for
fangst- og posisjonsrapportering.
Norges kystfiskarlag støttet forslaget til Fiskeridirektøren. Kostnaden ved montering av
AIS som foreslått mente Norges kystfiskarlag er marginal.
Norges fiskarlag støttet ikke forslaget om å innføre krav om AIS i fisket etter leppefisk
alene. Dersom det blir fremmet et generelt krav om AIS hos den mindre kystflåten ville
Norges fiskarlag vurdere saken på nytt. Videre uttalte Norges fiskarlag at det muligens
finnes utstyr, men at fartøy som deltar i fisket etter leppefisk er generelt sett små båter
som gjøre det vanskelig. I tillegg mente Norges fiskarlag at fartøy som deltar i dette fisket
er svært kystnære båter som vil være lett å kontrollere for Fiskeridirektoratet. Norges
fiskarlag mente derfor at det ikke være behov for å innføre krav om AIS for fartøy som
deltar i fisket etter leppefisk.
Pelagisk forening stilte spørsmål om kravet til AIS også omfattet ungdomsfiske etter
leppefisk.
Havforskningsinstituttet uttalte at de støtter forslaget til Fiskeridirektøren.
Havforskningsinstituttet viste til at fartøyene som deltar i fisket etter leppefisk er små
hurtiggående båter som opererer over store områder og det er vanskelig å få inn data
over hvor det fiskes. Det å få en oversikt over hvor fisket foregår vil gjøre det enklere å
innhente kunnskap, vurdere bestanden og gi gode råd.
Fiskeridirektøren sa at kunnskap om hvor det fiskes er svært viktig for å fastsette gode
reguleringer. I tillegg er det viktig i forbindelse med å gjennomføre kontroll av fisket og
et enkelt AIS-system vil i stor grad kunne bidra til dette formålet. Fiskeridirektøren uttalte
videre at angående spørsmål om ungdomsfiske så er det NFD som fastsetter
ungdomsfiskeforskriften.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer
Fiskeridirektørens tilrådning:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.

4. Rømningshull
Fiskeridirektøren orienterte om at det er kommet en rapport fra Havforskningsinstituttet
om forsøk med råtnetråd i leppefiskredskap, som er tilgjengelig på våre nettsider.
Fiskeridirektoratet vil gjennomgå rapporten og ved behov sende ut en skriftlig høring for
fremtidige krav til løsninger for bruk av råtnetråd.
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5. Forslag til forskrift
Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av det som fremkommer ovenfor foreslå at det blir
fastsatt følgende reguleringsforskrift for regulering av fisket etter leppefisk i 2020.
Enkelte forslag medfører også endringer i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen som
også følger under. Det vises også til at NFD gjennomførte endring i forskrift om adgang
til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2020
(deltakerforskriften) § 43 bokstav d.
Fiskeridirektøren har tatt inn en bestemmelse som regulerer adgangen til å gi
dispensasjon for fangst av berggylte i fredningstiden og fra redskapsbegrensninger for
produksjon av leppefisk til bruk i akvakultur. I tillegg er det gjort enkelte redaksjonelle
endringer i ordlyden som ikke er ment å endre gjeldende rett.
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Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2020
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37
om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 23, 39
og 59, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande leppefisk i 2020.

§ 2 Totalkvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som har adgang til å delta i fisket etter leppefisk
fiske og lande inntil:
1. 4 millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på
Lista (Sørlandet) fra 17. juli kl 08.00 til 20. oktober kl 20.00.
2. 10 millioner leppefisk på kyststrekningen fra og med Varnes fyr på Lista til 62° N
(Vestlandet) fra 17. juli kl 08.00 til 20. oktober kl 20.00.
3. 4 millioner leppefisk på kyststrekningen nord for 62° N fra 31. juli kl 08.00 til 20.
oktober kl 20.00.
Kvotene i første ledd fordeles med 90 prosent til fartøy som deltar i lukket gruppe og 10
prosent til fartøy som deltar i åpen gruppe, ungdomsfiskeordningen og fritidsfiske.

§ 3 Fartøykvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket
etter leppefisk i medhold av deltakerforskriften fiske og lande en fartøykvote på 48 000
stk. leppefisk.
Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter leppefisk i medhold av
deltakerforskriften kan fiske og lande en maksimalkvote på 5000 stk. leppefisk.
Fisket må skje innenfor de begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig,
herunder begrensninger fastsatt i utøvelsesforskriften.
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§ 4 Fritidsfiske
Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha
særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. Søknad sendes på eget skjema
som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside. For at slik tillatelse kan gis, må det
foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper og fartøyet må være registrert i
Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene. Kopi av
leveringsavtalen må sendes til Fiskeridirektoratet før fartøyet starter opp med å fiske
etter leppefisk. Det gis ikke tillatelse til fiske med ruser.
Fisket må skje innenfor de rammer og begrensninger som følger av fiskeriregelverket
for øvrig for fiske fra fartøy som ikke er merkeregistrert.

§ 6 Siste fangstlevering
Fartøy som deltar i lukket gruppe må innen 23. oktober kl 20.00 ha tømt alle
innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til kjøper.
Fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen
må ha tømt alle innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til
kjøper innen 23. oktober 20.00 eller innen 72 timer fra en stopp i fisket fastsatt med
hjemmel i § 14

§ 7 Bifangst
Det er ikke tillatt å beholde bifangst i teiner eller ruser som er satt ut til fangst av
leppefisk. Bifangst skal straks slippes tilbake i sjøen på en slik måte at denne finner
tilbake til sitt naturlige miljø og unngår å bli skadet. Dette gjelder også bifangst av
krabbe.

§ 8 Forskningsområde
Det er forbudt å fiske leppefisk i et område i Austevoll kommune avgrenset av en rette
linjer mellom følgende posisjoner:
1) N 60° 05,514` Ø 005° 16,099`
2) N 60° 05,638` Ø 005° 16,439`
3) N 60° 04,877` Ø 005° 17,809`
4) N 60° 04,736` Ø 005° 17,497`
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§ 9 Opplysninger ved landingen
Ved landing av leppefisk skal det på landings- og sluttseddel i tillegg til vekt oppgis antall
individer av de forskjellige leppefiskarter.

§ 10 Rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd
Med mellomlagringsmerd menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen.
Fartøy som bruker mellomlagringsmerd skal rapportere antall merder og posisjon for
disse til Kystvaktens bruksvaktsentral på telefon 07611 når merder tas i bruk, når
merder flyttes, når merder tas opp eller ikke lenger benyttes for mellomlagring av
fangst.

§ 11 Posisjonsrapportering
Fartøy som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering eller er utstyrt med VMS i
henhold til forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og
elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med
typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B). Fartøy med VMS
skal minst hvert 10. minutt sende automatisk melding om fartøyets posisjon til
Fiskeridirektoratet.
AIS eller VMS systemet skal være aktivt til enhver tid gjennom leppefisksesongen, med
mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av
navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes
grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt
i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes.
Når strømmen til AIS eller VMS systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon.
Meldingen sendes på elektronisk skjema tilgjengelig på www.fiskeridir.no

§ 11 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret.
Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote
av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret.
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 kvoteåret
med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det
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ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy
innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av
utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret 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 kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet
har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. 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 kvoteåret
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 da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret.
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
kvoteåret, 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 kvoteåret er tildelt til erstatning for
fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer
dersom det i løpet av kvoteåret 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.

§ 12 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.
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§ 13 Vedtaksmyndighet og klageinstans
Fiskeridirektoratets regionkontor har myndighet til å treffe vedtak etter denne
forskriften. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 14 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvotene er beregnet oppfisket. Ved en stopp i
fisket i åpen gruppe vil samtidig adgangen til fritidsfiske og fiske under
ungdomsfiskeordningen bli stoppet.
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og gi nærmere bestemmelser som er
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse av fisket.

§ 15 Dispensasjon for fiske etter stamfisk av berggylte
Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om fredningstid og
redskapbegrensninger fastsatt i denne forskrift eller forskrift 22. desember 2004 nr.
1878 om utøvelse av fisket i sjøen for fiske etter berggylte som skal brukes som
stamfisk.
Dispensasjon gis kun til navngitte fiskere som fremlegger skriftlig avtale om levering av
et antall stamfisk med innehaver av en akvakulturtillatelse som omfatter produksjon av
settefisk av berggylte. Fiskeridirektoratet kan avgrense antall dispensasjoner knyttet til
hver enkelt innehaver av aktuell akvakulturtillatelse til det som anses nødvendig. Det
kan settes vilkår for dispensasjonen.

§ 16 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.

§ 17 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, 62, 64 og 65. På samme måte
straffes forsøk og medvirkning.

§ 18 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»

Følgende endring forslås gjennomført i utøvelsesforskriften:

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37
om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 22.
desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.
I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende
endringer:

I
§ 33c skal lyde:
I teiner og ruser som er satt ut til fangst av leppefisk skal inngangen (kalven) være 60
mm i diameter eller mindre for å redusere fangst av stor berggylt og bifangst av andre
arter enn leppefisk.
Frem til 1. januar 2021 tillates det at inngangen (kalven) er mindre enn at en sylinder
med diameter 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.

§ 33d første ledd skal lyde:
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På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Møre og Romsdal fylke er det i
tiden fra og med 1. mai til og med 31. desember forbudt å sette ut ruser. Forbudet er ikke
til hinder for å sette ut ruser til fangst av ål for manntallsførte fiskere som fisker ål for
omsetning med merkeregistrert fartøy i henhold til enhver tid gjeldende forskrifter om
fangst av ål. Fiskeridirektoratets regionkontor kan videre gi tillatelse til merkeregistrerte
fartøy til å sette ut ruser til fangst av leppefisk for fiskere som skal fiske leppefisk for
omsetning. Fra og med 2021 er det forbudt å bruke ruser i fisket etter leppefisk.

II
Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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