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1. Innledning
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022
ble behandlet som sak 8/2021 i reguleringsmøtet 9.-10. november 2021.
I det følgende redegjør vi kort for reguleringsforslaget og sentrale innspill i saken. Ettersom
kvoteforhandlingene mellom Norge, Storbritannia og EU og de bilaterale forhandlingene med
henholdsvis EU og Storbritannia ikke er avsluttet, oversendes et foreløpig forslag hvor kvoten
er basert på ICES´ rådgivning, og hvor tas forbehold om soneadgang for norske fartøy i EUog britisk sone.
Til slutt er Fiskeridirektoratets foreløpige forslag til forskrift om regulering av fisket etter
torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022, forslag til forskrift om forbud mot fiske i gyteområder
for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2022 samt forslag til forskrift om forbud
mot å fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone sør for 62°N i 2022.
For fullstendig oversikt over innspillene i denne saken vises det til våre nettsider:
Reguleringsmøtet november 2021 (fiskeridir.no).
2. Fiskeridirektoratets saksfremlegg
2.1.

Forutsetninger

I saksfremlegget for reguleringsmøtet tok Fiskeridirektoratet utgangspunkt i ICES´ råd av 30.
juni 2021. I henhold til MSY-tilnærmingen tilråder ICES en TAC på 14 276 tonn av
totalbestanden (Skagerrak, Nordsjøen og den engelske kanal) i 2022, en nedgang på 10,3 % i
forhold til samme rådgivning for 2021.
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I Nordsjøen fører dette til en TAC på 11 885 tonn, hvorav 2 020 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 55 tonn utenfor grunnlinjen.
2.2.

Reguleringsprinsipper

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.
Torskekvoten har siden 2020 vært på et historisk lavt nivå. I 2020 ble fisket regulert med
maksimalkvoter fra årets start. Det ble i løpet av sommeren klart at reguleringsopplegget var
for ekspansivt og at totalkvoten ville bli overfisket tidlig på høsten. Dette medførte at
Fiskeridirektoratet stoppet fisket på maksimalkvoter og reduserte tillatt bifangst for flere
fartøygrupper. I 2021 ble det fra årets start innført et forbud mot direktefiske etter torsk. Det
ble i løpet av våren/sommeren klart at reguleringsopplegget hadde medført redusert deltakelse
og uttak av torsk, og gjort det vanskelig for noen fartøygrupper å drive et kombinasjonsfiske i
Nordsjøen. Sett hen til den lave fisketakten ble det i mai 2021 innført maksimalkvoter for
fartøy med adgang til å fiske direkte etter torsk. Kvotene ble økt i juni 2021.
På bakgrunn av erfaringene som er gjort i 2020 og 2021 foreslo Fiskeridirektoratet i
saksfremlegget for reguleringsmøtet at fartøy med adgang til å fiske direkte etter torsk
reguleres med lave maksimalkvoter ved reguleringsårets start i 2022. Fiskeridirektoratet
foreslo å øke maksimalkvotene i juni 2022 dersom det foreligger kvotemessig dekning for
dette. Øvrig fiske ble foreslått regulert med bifangstbestemmelser, tilsvarende som i 2021.
Dersom det i løpet av året viser seg at totalkvoten risikerer å bli overfisket vil
Fiskeridirektoratet iverksette tiltak for å forhindre dette, som å stoppe fisket på
maksimalkvoter og/eller redusere tillatt bifangst.
2.3.

Forbud mot fiske i gyteområder

I forhandlingene for 2021 ble Norge, EU og Storbritannia enige om å forby fiske i nærmere
definerte områder i gyteperioden for torsk.
I saksfremlegget for reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektoratet å videreføre forbudet i NØS i
2022.
2.4.

Forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk

I 2020 ble det innført et forbud mot fiske i tre definerte oppvekstområder for torsk i NØS i
perioden 1. juli – 31. desember 2020. I 2021 ble områdene stengt i perioden 15. september –
31. desember 2021, hvorav ett av områdene (Egersundbanken) ble noe justert.
I saksfremlegget for reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektoratet å videreføre forbudet mot
fiske i oppvekstområder for torsk i NØS i perioden 1. juli – 31. desember 2022.
3. Innspill til saksfremlegget
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Norges Fiskarlag støttet i hovedsak Fiskeridirektoratets forslag. De var likevel uenige i den
foreslåtte bifangstprosenten (5 %) for fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen.
Fiskarlaget mente at denne burde settes til 10 %/samme nivå som fartøy som fisker med andre
konvensjonelle redskap enn snurrevad.
Kystvakten mente at bifangstprosenten for fartøy som fisker med snurrevad og fartøy som
fisker med stormasket trål burde være lik, ettersom det er flere fartøy som veksler mellom
snurrevad og trål på samme tur.
Norges Fiskarlag kommenterte også på forslaget om å videreføre forbudet mot å fiske i
oppvekstområder for torsk i Nordsjøen. Det ble stilt spørsmål rundt tiltakets treffsikkerhet og
at tiltaket burde evalueres.
4. Tri- og bilaterale forhandlinge r
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.
Soneadgang
De bilaterale forhandlingene mellom Norge og henholdsvis EU og Storbritannia er ikke
avsluttet. Det tas derfor forbehold om hvorvidt norske fartøy får soneadgang i britisk- og/eller
EU-sonen i 2022.
4.3.
Gyteområder
Det legges til grunn at Norge, EU og Storbritannia 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 stengte områder i NØS finnes i Fiskeridirektoratets forslag til
forskrift i punkt 6.2.
5. Fiskeridirektoratets tilrådning
5.1.
Forutsetninger
Det forutsettes altså at Norge, Storbritannia og EU avtaler en TAC på 11 885 tonn i
Nordsjøen og 1 699 tonn i Skagerrak, en nedgang på 10,3 % i forhold til anbefalt TAC for
2021.
Norges kvoteandeler er henholdsvis 2 020 og 55 tonn. I henhold til «Sverigeavtalen» skal 382
tonn torsk tradisjonelt overføres til Sverige av den norske kvoten i Nordsjøen. Dette
innebærer at antatt disponibel norsk kvote i Nordsjøen og Skagerrak blir henholdsvis 1 638
tonn og 55 tonn.
Dersom Norge, EU og Storbritannia avtaler en torskekvote som avviker vesentlig fra forutsatt
kvote, kan direktoratet revurdere opplegget.
5.2.

Bifangst av torsk i andre fiskerier i Nordsjøen
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Fiskeridirektoratet foreslår at 600 tonn settes av for å dekke bifangst i trålfisket, mens 200
tonn settes av for å dekke bifangst i konvensjonelt fiske.
Fiskeridirektoratet foreslår at fartøy som fisker med konvensjonelle redskap unntatt snurrevad
skal ha en høyere bifangstprosent enn andre fartøy.
Fiskeridirektoratet mener at fartøy som fisker med snurrevad bør ha en lavere bifangstprosent
enn fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskaper. Det vises til at snurrevad et
effektivt og aktivt redskap som har større kapasitet enn andre konvensjonelle redskap, og at
en for høy tillatt bifangst kan medføre et forholdsvis stort uttak av torsk fra denne gruppen av
fartøy. Fiskeridirektoratet mener likevel at det kan være grunner for å øke bifangstprosenten
noe i forhold til forslaget som ble lagt frem under reguleringsmøtet. Fiskeridirektoratet
foreslår derfor å sette tillatt bifangst på 8,5 %, som er nær det som er gjennomsnittlig
torskebifangst (ERS-data) for snurrevadfartøy i 2021.
Fiskeridirektoratet foreslår at fartøy som fisker med stormasket trål reguleres med samme
bifangstprosent, uavhengig av konsesjon.
Fiskeridirektoratet foreslår følgende bifangstbestemmelser i Nordsjøen:
 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad
fastsettes til 15 %.
 Tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad fastsettes til 8,5 %.
 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%.
5.3.
Regulering av fiske med konvensjonelle redskap i Nordsjøen
På bakgrunn av erfaringene fra 2020 og 2021 foreslår Fiskeridirektoratet at det åpnes opp for
et begrenset direktefiske fra årets start i 2022. Dersom utviklingen i fisket tilsier det vil
Fiskeridirektoratet øke maksimalkvotene 1. juni 2022.
Fiskeridirektoratet foreslår følgende maksimalkvoter i lukket gruppe:
Tabell 4: Forslag til garanterte kvoter og maksimalkvoter i lukket gruppe
Fartøygruppe

Kvotefaktor

Garantert kvote Maksimalkvote

Fartøy under 15 meter

1

2

5 tonn

Fartøy 15-21 meter

2

5

10 tonn

Fartøy 21-28 meter

4

10

20 tonn

Fartøy over 28 meter

4

10

20 tonn

Hjemmelslengde
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Fiskeridirektoratet foreslår at fartøy i åpen gruppe maksimalt kan fiske og lande 2 tonn torsk
ved årets start. På grunn av lav maksimalkvote vurderes det som lite hensiktsmessig å
fastsette garanterte kvoter for denne gruppen.
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 %.
 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 som
utgangspunkt ikke bør åpnes for et direkte fiske etter torsk utenfor grunnlinjene i Skagerrak i
2022.
Selv om totalkvoten er svært lav mener direktoratet at det vil være rom 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.
Videre vil det etter direktoratets oppfatning også være grunnlag for å videreføre ordningen
som ble innført i 2015 om at fartøy med største lengde under 11 meter kan fiske direkte etter
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.
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. Forbudet ble videreført i 2021 i perioden 15.
september – 31. desember, hvorav ett av områdene (Egersundbanken) ble noe justert
(redusert).
I saksfremlegget for reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektoratet å videreføre forbudet mot
fiske i oppvekstområder for torsk i NØS i perioden 1. juli – 31. desember 2022.
Norges Fiskarlag stilte spørsmålstegn ved tiltakets treffsikkerhet og fremhevet at tiltaket
burde evalueres.
Fiskeridirektoratet viser til at en felles arbeidsgruppe mellom Norge og EU i januar 2020
utarbeidet en rapport om ytterligere tiltak for å beskytte torsk 1 . Rapporten påviste, blant annet,
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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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 (ERSdata) 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. 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.
Hva gjelder spørsmålet om evaluering minner Fiskeridirektoratet om at tiltaket ble innført i
juni 2020 med virkning fra 1. juli. En evaluering etter så kort tid (1,5 år) er lite
hensiktsmessig. Vi understreker 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.
Direktoratet mener i likhet med næringen at det er viktig å oppdatere kunnskapsgrunnlaget,
men Fiskeridirektoratet har etter samtaler med Havforskningsinstituttet (HI) ikke funnet det
formålstjenlig å sette i gang større prosjekt for å evaluere stengningene. Det har imidlertid
vært diskutert om det er mulig å undersøke sammensetningen av fangster i områdene, både
arts- og størrelsesmessig. I tilknytning til det såkalte IBTS Q3 toktet gjorde HI 12 hal i og ved
de stengte områdene i midten av august 2021. Resultater fra disse halene viser at det er
småfisk i disse og nærliggende områder. Det ble, foruten torsk, også påvist innslag av andre
arter som hyse, hvitting og sei, samt sild og makrell.
Fiskeridirektoratet
mener
at resultatene
fra HI
sin prøvetaking harmonerer
med
dokumentasjonsgrunnlaget for øvrig, og underbygger at det i disse områdene er større
konsentrasjoner av småtorsk enn i øvrige deler av Nordsjøen.
På denne bakgrunn anbefaler Fiskeridirektoratet at områdestengningene videreføres i 2022.
Forslag til forskrift er i punkt 6.3.
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6. Forslag til forskrifter
6.1.

Forslag til kvoteforskrift i 2022

På bakgrunn av det som fremkommer ovenfor foreslår Fiskeridirektoratet følgende forskrift:
Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den XX. desember 2022 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 2022:
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
638 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 55 tonn torsk i [norsk farvann i]
Skagerrak utenfor grunnlinjene.
Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.
§ 3 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap
Fartøy med adgang til å delta i fisket med konvensjonelle redskap kan fiske og lande inntil
838 tonn torsk i Nordsjøen.
§ 4 Maksimalkvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap
Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i
Nordsjøen kan maksimalt fiske og lande følgende kvanta torsk i Nordsjøen:
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Fartøyets hjemmelslengde:

Garanterte kvoter (tonn)

Maksimalkvote (tonn)

0 - 14,99 meter

2

5

15,00 - 20,99 meter

5

10

på eller over 21,00 meter

10

20

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med mindre enn
500m³ lasteromvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan maksimalt
fiske og lande 2 tonn torsk i Nordsjøen.
Fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra forbudet mot å fiske direkte etter torsk i Skagerrak
utenfor grunnlinjene, kan maksimalt fiske og lande 6 tonn torsk i Skagerrak utenfor
grunnlinjene. Andre fartøy med største lengde under 11 meter, kan i perioden fra og med 22.
april til og med 30. juni maksimalt fiske og lande 3 tonn torsk med juksa i Skagerrak utenfor
grunnlinjene 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 redskap i
Nordsjøen.
§ 5 Bifangst
Fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil
15 % 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 8,5 % 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.
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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.
§ 6 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
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
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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.
§ 7 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.
§ 8 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
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.
§ 9 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.
§ 10 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.
§ 11 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.
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§ 12 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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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 2022
Fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet XX. desember 2021 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.

Områdenavn

1.

Stanhope ground

2.

Coral edge

Koordinater
60o 10N - 01o 45Ø
60o 10N - 02o 00Ø
60o 25N - 01o 45Ø
60o 25N - 02o 00Ø
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
- 03o

–

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
56o 56N - 06o 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 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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6.3.

Forslag til forskrift om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk

På bakgrunn at det ovenstående foreslår direktoratet følgende forskrift:
Forskrift om forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i Norges økonomiske sone
sør for 62°N i 2022
Fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet XX. XXXX 2022 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 oppvekstområder
Det er forbudt å fiske i Norges økonomiske sone sør for 62°N i følgende avgrensede områder
i perioden 1. juli – 31. desember 2022:
Nr.

Områdenavn

1.

Egersundbanken

2.

3.

Midtbanken

Lille Fiskebank

Koordinater
1.
2.
3.
4.

N58°13.00’ – Ø003° 49.00’
N58°00.00’ – Ø003° 24.00’
N57°45.00’ – Ø004° 00.00’
N57°51.00’ – Ø005° 30.00’

1. N57°30.00’ - Ø006° 24.00’
2. N57°08.95’ - Ø006°51.00’ (midtlinjen mellom
Norge og Danmark)
3. N57°17.94’ - Ø007°20.00’ (midtlinjen mellom
Norge og Danmark)
4. N57° 27.00’ – Ø007°20.00’
5. N57° 26.60’ – Ø006°49.00’
1. N57°15.00’ - Ø005°00.00’
2. N56°50.00’ - Ø005°00.00’
3. N56°50.00’ - Ø005°48.25’ (midtlinjen mellom
Norge og Danmark)
4. N56°59.73’ - Ø006°20.00’ (midtlinjen mellom
Norge og Danmark)
5. N57°15.00’ - Ø006°20.00’ (deretter rett linje til
posisjon 1)

§ 3 Unntak
Forbudet i § 2 gjelder ikke fiske med ringnot etter sild, makrell eller hestmakrell eller fiske
med pelagisk trål etter sild og makrell. Forbudet gjelder heller ikke ved fiske med garn med
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en minste maskestørrelse på 160 mm. Det er likevel ikke tillatt med en innblanding av torsk
som overstiger 3 % i de enkelte fangster og ved landing.
§ 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
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 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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