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Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2017 nr. 2297 om adgang 
til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2018 
(deltakerforskriften) mv. 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22. mars 2018 med hjemmel i lov 26. mars 

1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29, jf. 

delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av 

viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 12,15, 16, 22, 23, 39 og 59 

 

 

I 

 

I forskrift 6. desember 2017 nr. 2297 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og 

enkelte andre fiskerier for 2018 (deltakerforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 1 første ledd bokstav o og p (endret) skal lyde: 

 

o) fisket etter lodde i Barentshavet for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum  

p) fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone 

 

 

§ 1 første ledd bokstav q (ny) skal lyde: 

 

q) fisket etter leppefisk  
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Side 2 
 

§ 42 (endret) skal lyde: 

 

§ 42. (vilkår for deltakelse i lukket gruppe) 

 

For å kunne delta i lukket gruppe i fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone må 

følgende vilkår være oppfylt: 

a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret og tildelt reketråltillatelse i medhold av 

konsesjonsforskriften § 3-1  

b) fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet  

c) vilkårene i § 4 må være oppfylt. Vilkårene i § 4 anses oppfylt dersom fartøyet hadde 

adgang til å delta i fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone i 2017 i medhold 

av forskrift om regulering av fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone i 2017.  

 

 

§ 43 (endret) skal lyde: 

 

§ 43. (vilkår for deltakelse i åpen gruppe) 

 

For å kunne delta i åpen gruppe i fisket etter reker i Grønlands økonomiske sone må 

følgende vilkår være oppfylt: 

 

a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret og tildelt reketråltillatelse i medhold av 

konsesjonsforskriften § 3-1  

b) fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. 

 

 

 

Kapittel 2 romertall XVII (nytt) skal lyde: 

 

XVII. Fisket etter leppefisk  

 

§ 43 a. (vilkår for å delta i lukket gruppe) 

 

For å kunne delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk må følgende vilkår være oppfylt: 

a) fartøyet må ha fisket og levert leppefisk til en verdi av over 50 000 kr i to av årene 

2014, 2015 og 2016 i henhold til oppgaver fra salgslagene 

b) fartøyet må ha lasteromsvolum som er mindre enn 500 m3 og være registrert i 

merkeregisteret 

c) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet på blad B 

d) fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter leppefisk 

e) det med få foreligge leveringsavtale med godkjent kjøper. 

 

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen i første ledd bokstav a for fartøy som er 

kjøpt eller kontrahert som erstatningsfartøy for annet fartøy, dersom det tidligere fartøyet og 



 

 

Side 3 
 

erstatningsfartøyet til sammen fyller vilkårene i første ledd bokstav a. Søknad om slik 

dispensasjon må være Fiskeridirektoratet i hende innen 5. mai 2018. 

 

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen i første ledd bokstav a dersom eier av 

fartøyet har inngått bindende avtale om kjøp av fartøyet mellom 1. januar 2015 og 31. 

desember 2015 og har fisket og levert leppefisk med fartøyet til en verdi av over 50 000 kr i 

2016. 

 

 

§ 43 b. (vilkår for å delta i åpen gruppe) 

 

For å kunne delta i åpen gruppe i fisket etter leppefisk må følgende vilkår være oppfylt: 

a) fartøyet må ha lasteromsvolum som er mindre enn 500 m3 og være registrert i 

merkeregisteret 

b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet 

c) fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter leppefisk 

d) det må foreligge leveringsavtale med godkjent kjøper 

e) under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet. Dersom 

ingen fysisk enkeltperson direkte eller indirekte innehar mer enn 50 prosent av 

eierandelene i fiskefartøyet, er det et krav at den aktive fiskeren med størst eierandel 

står om bord som høvedsmann. Dersom ingen aktiv fisker alene har størst eierandel, 

er det en av de aktive fiskerne med størst eierandel som må stå om bord som 

høvedsmann. Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at eier 

må stå om bord som høvedsmann dersom 

1) eier har tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet medfører at 

eier ikke kan være høvedsmann om bord i fartøyet under utøvelse av fangst, eller 

2) eier har født eller skal føde barn og er i fødselspermisjon, eller 

3) eier er forhindret fra å være høvedsmann om bord i fartøyet under utøvelse av 

fangst på grunn av sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering. Det 

er en forutsetning at vedkommende har stått i manntallet i minst ett år før første 

dag for utbetaling av sykepenger, og at vedkommende oppfylte vilkårene for å 

delta i åpen gruppe i dette fisket med det samme fartøyet eller fartøyet som det 

kommer til erstatning for, da sykdommen eller skaden inntraff. 

 

 

II 

 

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres det følgende 

endringer: 
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§ 33 tredje ledd (endret) 

 

I fisket etter leppefisk kan det fra et merkeregistrert fiskefartøy ikke benyttes mer enn 100 

teiner og ruser til sammen på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder. På 

kyststrekningen fra og med Rogaland og nordover kan det fra et mekreregistrert fartøy ikke 

benyttes mer enn 400 teiner og ruser til sammen. Redskapsbegrensningene i dette ledd 

gjelder også når samme person eller de samme personene benytter flere fartøy. 

 

 

§ 34 fjerde ledd (endret) skal lyde: 

 

Det er forbudt å fiske leppefisk med teiner og ruser i følgende områder og tidsrom: 

a) Sør for 62° N fra og med 1. januar til 17. juli kl. 0800, og fra 31. oktober kl 2000 til og 

med 31. desember.  

b) Nord for 62° N fra og med 1. januar til 31. juli kl. 0800, og fra 31. oktober kl. 2000 til 

og med 31. desember. 

  

 

III 

 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

……………………………….. 

 

 

Vidar Landmark  

 

 

Martin H. Bryde 
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