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Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle 
tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst mv. 
 
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13. mars 2019 med hjemmel i lov 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 
14, § 17, § 18 andre ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, § 28, § 29 og § 30 og forskrift 13. 
oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 9-
4, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 
§ 5, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, § 22, § 24, § 27, § 34, § 36, § 37, § 59 og § 67. 
 
 

I 
 
 
I forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske 
og fangst gjøres følgende endringer: 
 
 
§ 1-3 (endret) skal lyde: 
 
§ 1-3. (generelle kriterier for tildeling av spesiell tillatelse) 
 
Det kan bare tildeles spesiell tillatelse etter denne forskriften dersom et av vilkårene i 
deltakerloven § 17 første ledd er oppfylt. Det kan likevel tildeles rødåtetråltillatelse etter § 2-
25 og spesiell tillatelse til å drive hvalfangst eller selfangst dersom øvrige vilkår for dette er 
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Side 2 
 

oppfylt. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for nytildeling etter særskilt beslutning fra 
departementet. 
 
 
§ 2-25 (ny) skal lyde: 
 
§ 2-25. (rødåtetråltillatelse) 
 
Fiskeridirektoratet tildeler rødåtetråltillatelse.  
 
Rødåtetråltillatelse gir adgang til å høste rødåte med flytetrål i Norges økonomiske sone 
utenfor 1000 meters dybdekote nord for 62°N og vest for 24°Ø, og dessuten i fiskerisonen 
ved Jan Mayen utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen, og i internasjonalt farvann i 
Norskehavet innenfor et område definert som NEAFC RA 2 (XNS). 
 
Det er et vilkår for tildeling av rødåtetråltillatelse at fartøyet er tildelt avgrenset 
rødåtetråltillatelse i kategori 1 eller annen spesiell tillatelse etter konsesjonsforskriften unntatt 
reketråltillatelse, selfangsttillatelse og hvalfangsttillatelse, eller deltakeradgang i lukket 
gruppe etter deltakerforskriften. Dersom fartøyet ikke er tildelt annen spesiell tillatelse eller 
deltakeradgang enn avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1, skal rødåtetillatelsen ikke gis 
lengre varighet enn den avgrensede rødåtetråltillatelsen i kategori 1. 
 
 
§ 2-26 (ny) skal lyde: 
 
§ 2-26. (avgrenset rødåtetråltillatelse kategori 1) 
 
Fiskeridirektoratet tildeler avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1. Avgrenset 
rødåtetråltillatelse i kategori 1 gir adgang til å høste rødåte med flytetrål i området nord for 
62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekote vest for 24°Ø. Fartøy som er tildelt 
avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1 kan ikke drive fiske eller fangst på andre bestander 
enn rødåte. 
 
Det er et vilkår for tildeling av avgrenset rødåtetillatelse i kategori 1 at fartøyet er gitt unntak 
fra aktivitetskravet i medhold av deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum, og at fartøyet 
ikke er eller blir tildelt annen spesiell tillatelse enn rødåtetråltillatelse etter § 2-25, og heller 
ikke deltakeradgang i lukket gruppe etter deltakerforskriften. 
 
 
§ 2-27 (ny) skal lyde: 
 
§ 2-27. (avgrenset rødåtetråltillatelse kategori 2) 
 



 

 

Side 3 
 

Fiskeridirektoratet tildeler avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 2. Avgrenset 
rødåtetråltillatelse i kategori 2 gir adgang til å høste rødåte med flytetrål i området nord for 
62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekote vest for 24°Ø. 
 
Det er et vilkår for tildeling av avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 2 at fartøyet er tildelt 
annen spesiell tillatelse etter konsesjonsforskriften unntatt reketråltillatelse, selfangsttillatelse 
og hvalfangsttillatelse, eller deltakeradgang i lukket gruppe etter deltakerforskriften, og at det 
er eller samtidig blir tildelt rødåtetråltillatelse etter forskriften her. 
 
 

II 
 
 
I forskrift 22. mars 2006 nr. 347 om forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton 
gjøres det følgende endringer: 
 
 
Forskriftens navn (endret) skal lyde: 
 
Forskrift 22. mars 2006 nr. 347 om høsting av krill og andre dyreplankton 
 
 
§ 1 (endret) skal lyde: 
 
§ 1. Generelt forbud 
 
Det er forbudt for norske fartøy å høste og lande krill og dyreplankton i Det nordøstlige 
Atlanterhav, ICES-områdene I-XIV. Forbudet gjelder ikke høsting av rødåte som er regulert i 
annen forskrift. 
 
 

III 
 
 
I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres det følgende 
endringer: 
 
§ 58 første ledd tredje punktum (nytt) skal lyde: 
 
Fartøy med avgrenset rødåtetillatelse kan uten hinder av havressursloven § 20 høste rødåte 
med flytetrål i det området innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen som framgår av 
konsesjonsforskriften §§ 2-26 og 2-27. 
 
 



 

 

Side 4 
 

IV 
 
 
I vedtak 16. oktober 2001 nr. 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å 
fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske gjøres det følgende endringer: 
 
Vedlegget (endret) skal lyde: 
 
Vedlegg. Reguleringsforskrifter delegert til Fiskeridirektoratet  
 
- Norsk fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark 
- Norsk fiske etter brisling i NØS og i EU-sonen i Nordsjøen og Skagerrak 
- Norsk fiske etter rødspette i Skagerrak og Nordsjøen 
- Norsk fiske etter dyphavsarter 
- Norsk fiske etter sjøtunge 
- Norsk fiske etter bunnfisk i grønlandsk fiskeriterritorium 
- Norsk fiske etter reker ved Øst-Grønland 
- Norsk fiske i færøysk sone 
- Norsk forsøksfiske etter blåkveite og breiflabb ved Færøyene 
- Norsk fiske etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone 
- Norsk fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen 
- Norsk fiske etter reker i NAFO-området 
- Norsk fiske etter uer i ICES statistikkområder XII og XIV og NAFO-område 1F utenfor noen 
stats jurisdiksjon (internasjonalt område) 
- Fiske med fartøy som fører russisk flagg i NØS og i fiskerisonen ved Jan Mayen 
- Fiske med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i NØS og i fiskerisonen ved Jan 
Mayen 
- Fiske med fartøy som fører svensk flagg i NØS sør for 62° N 
- Fiske med fartøy som fører islandsk flagg i NØS og fiskerisonen ved Jan Mayen 
- Fiske med fartøy som fører færøysk flagg i NØS og fiskerisonen ved Jan Mayen 
- Fiske med fartøy som fører grønlandsk flagg i NØS 
- Fiske med fartøy som fører polsk flagg i NØS og i fiskerisonen ved Jan Mayen 
- Enkeltvedtak etter havressursloven § 13. 
- Norsk fiske etter torsk i NAFO-området. 
- Norsk fiske etter tobis 
- Norsk fiske etter øyepål 
- Norsk fiske etter vassild 
- Norsk fiske etter hestmakrell 
- Norsk fiske etter nordsjøsild 
- Norsk fiske etter reker i Nordsjøen og Skagerrak 
- Norsk fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak 
- Norsk fiske etter lodde i Barentshavet 
- Norsk fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 
- Norsk fiske etter blåkveite 



 

 

Side 5 
 

- Norsk fiske etter leppefisk 
- Norsk fiske etter rødåte 
 
Forskrifter som fastsettes med hjemmel i ovennevnte forskrifter er ikke tatt med i oversikten - 
eks. forskrift om utøvelse av fisket etter bunnfisk i grønlandsk fiskeriterritorium mfl. Slike 
forskrifter fastsettes som før av direktoratet. 
 
 

V 
 
 
Forskriften trer i kraft straks.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Vidar Landmark 
ekspedisjonssjef 
 
 

Martin H. Bryde 
avdelingsdirektør 
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