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Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2014  

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. juli 2014  med hjemmel i lov om forvaltning 

av viltlevande ressursar (havressurslova) § 12.  

 

I 

 

I forskrift om 18. desember 2013 om regulering av fisket etter makrell 2014 gjøres følgende 

endringer: 

 

Et nytt kapittel 5a skal lyde: 

 

Kapittel 5a Fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge 

 

Ny §22a skal lyde:  

 

§ 22a Gruppekvoter 

Innenfor avsetningen  i § 2 første ledd av 5000 tonn makrell til fiske i Nord-Norge tildeles 

3553 tonn til fartøy som er tildelt kvote etter § 7 første ledd, 322 tonn til fartøy som er tildelt 

kvote etter § 7 fjerde ledd, 200 tonn til fartøy som er tildelt kvote etter § 9 og 925 tonn til en 

særskilt åpen gruppe av kystfartøy, jf. § 22c. 

 

Ny §22b skal lyde: 

 

§ 22b Bonuskvoter for  havfiskefartøy 

Det etableres en bonuskvoteordning for fartøy som er tildelt kvote etter § 7 første ledd, § 7 

fjerde ledd og § 9.  



Side 2 

 

Bonusen settes til 15 % med en øvre grense på inntil 200 tonn for fartøy tildelt kvote etter § 7 

første ledd og  inntil 75 tonn for fartøy tildelt kvote etter § 7 fjerde ledd og § 9.  

Bonuskvantumet tildeles fra gruppeavsetningene etablert i § 22a for all fangst i det etablerte 

virkeområdet i § 22d.  

 

Ny §22c skal lyde:  

 

§ 22c Maksimalkvoter for en særskilt åpen gruppe  

Det etableres en særskilt åpen gruppe for fartøy som oppfyller følgende krav: 

a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 500 m
3
lasteromsvolum 

b. Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

c. Fartøy som skal fiske med not må være egnet, bemannet og ustyrt for å delta i fisket 

med not. Fartøy som skal fiske med garn eller snøre må være egnet, bemannet og 

ustyrt for å delta i fisket med garn eller snøre.  

Fartøy som oppfyller kravene fastsatt i første ledd kan fiske og lande en maksimalkvote på 

inntil 20 tonn makrell tatt i  virkeområdet fastsatt i § 22d. 

 

Ny § 22d skal lyde: 

 

§22d Virkeområde 

Med fiske i Nord-Norge menes all fangst tatt nord for 65ºN i Norges territorialfarvann, 

økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.  

 

Ny § 22e skal lyde 

 

§22e Refordelingsdatoer  

Fiskeridirektoratet kan endre fordelingen innad i fartøygruppene som er etablert i § 22a, 

samt størrelsen på bonuskvotene i § 22b og maksimalkvoten i § 22c, 1. august og 1. oktober 

2014.  

 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

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

 

 

   

 

 

Elisabeth Gabrielsen  

  

 Guri Hjallen Eriksen 
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