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Endring i deltakerforskriften - regulering av deltakelsen i fisket etter lange og 

brosme  

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 9. juni 2011 med hjemmel i lov 26. mars 

1999 nr. 15 om retten til fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 11. 

februar 2000 nr: 

 

I 

 

I forskrift av 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens 

fiske for 2011 (deltakerforskriften), gjøres følgende endring: 

 

 

§ 1 bokstav n. (ny) skal lyde: 

 

n. fisket etter lange og brosme for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum. 

 

 

I kapittel 2. Deltakerbegrensede fiskerier i 2011 skal (ny) del XIV lyde: 

 

XIV. Fisket etter lange og brosme for fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum: 

 

§ 37a (vilkår for å delta i lukket gruppe) 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter lange og brosme må følgende 

vilkår være oppfylt: 

a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 28 
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meter, 

b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, 

c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter lange og brosme, 

d. fartøyet har ikke deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse, sei mv. for konvensjonelle 

havfiskefartøy. 

 

I tillegg til vilkårene i første ledd må ett av følgende vilkår være oppfylt: 

a. eier av fartøyet må ha deltatt med fartøyet og fisket og landet minst 10 tonn lange 

og/eller brosme minst ett av årene 2008, 2009 og 2010, innenfor perioden mellom 

8. februar 2008 og 24. juni 2010. Dersom det er en juridisk person som har 

ervervstillatelse for fartøyet, gjelder kravene i første punktum for den juridiske 

personen i stedet for eieren av fartøyet. Fiskeridirektoratet kan etter søknad 

godkjenne at en slik juridisk person kan få godskrevet fiske som nevnt i første 

punktum som er foretatt av et senere oppløst foretak. 

b. Eier av fartøyet har fått innvilget ervervstillatelse 1. juli 2009 eller senere for dette 

fartøyet på grunnlag av søknad innsendt senest 24. juni 2010, eller har inngått 

bindende avtale om kjøp av fartøyet mellom 1. januar 2009 og 24. juni 2010. Det 

er et vilkår at fartøyeieren tidligere har fisket og landet lange eller brosme med eget 

fartøy. Dersom det er en juridisk person som har ervervstillatelse for fartøyet, gjelder 

kravene i første og annet punktum for den juridiske personen i stedet for eieren av 

fartøyet.  Fiskeridirektoratet kan etter søknad godkjenne at en slik juridisk person 

kan få godskrevet fiske som nevnt i annet punktum som er foretatt av et senere 

oppløst foretak. 

 

Kravet til tidligere deltakelse i § 4 første ledd gjelder ikke for deltakelse i lukket gruppe etter 

første og annet ledd. 

 

 

§ 37b (vilkår for å delta i åpen gruppe) 

For å delta i åpen gruppe i kystgruppens fiske etter lange og brosme må følgende vilkår 

være oppfylt: 

a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 28 meter, 

b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet,  

c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter lange og brosme.  

 

II 

 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Vidar Landmark 

 

Christian Wormstrand 
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Kopi: 

Norges Fiskarlag 

Norges Kystfiskarlag 

Fiskebåtredernes forbund 

 

 

 


