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Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum 
som størrelsesbegrensning for store kystfartøy  

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet ………. med hjemmel i lov 26. 
mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, jf. 
delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. §§ 4, 5, og 9.  
 
 

I 
 
I forskrift 28. november 2007 nr. 1330 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske 
for 2008 (deltakerforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
§ 1 skal lyde: 

Forskriften inneholder bestemmelser om begrensninger i adgangen til å delta i 
følgende fiskerier: 
a. fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy, 
b. fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum 
som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord, 
c. fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker 
med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord, 
d. fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, 
e. fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum i Nordsjøen sør 
for 62 grader nord, 
f. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med 



not nord for 62 grader nord, 
g. fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med 
not eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord,  
h. fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord, 
i. fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ 
lasteromsvolum,  
j. fisket etter rognkjeks for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum i 
Nordland, Troms og Finnmark,  
k. fisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med 
konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord og 
l. fisket etter brisling for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum.  
 
Kapittel 2 underkapittel I overskriften skal lyde: 
I. Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy 
 
§ 8 første ledd skal lyde: 
       Deltakelsen i fiske gjelder for fisket etter torsk, hyse, sei, brosme, lange (hvitlange 
og blålange), blåkveite, uer og steinbit med havfiskefartøy som fisker med annet 
redskap enn trål og not.  
 
§ 9 første ledd første kolon og bokstav a. skal lyde: 

For å kunne delta i lukket gruppe i fiske med konvensjonelle havfiskefartøy etter 
torsk, hyse og sei mv. må følgende vilkår være oppfylt:  
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret,  
 
§ 9 første ledd bokstav d. skal lyde: 
d. fartøyet må ha hatt adgang til å delta i fisket i 2007, i medhold av reglene i kapittel 2 

underkapittel I Fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter 
største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i forskrift 27. november 2006 nr. 
1319 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2007.  

 
Kapittel 2 underkapittel II overskriften skal lyde: 
II. Fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum 
som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord 
 
§ 10 skal lyde: 

Deltakelsen i fiske gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord 
med fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med annet redskap 
enn trål og not. 
 
§ 11 første ledd bokstav a. skal lyde:  
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ 

lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som 
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gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt,  
 
Kapittel 2 underkapittel III overskriften skal lyde: 
III. Fisket etter torsk for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum 
som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62 grader nord  
 
§ 13 skal lyde: 

Deltakelsen i fiske gjelder fiske etter torsk i området sør for 62 grader nord, vest 
for en rett linje gjennom Lindenes fyr og Hanstholmen fyr, øst for fire grader vest og 
nord for 51 grader nord med fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som 
fisker med annet redskap enn not og trål. 
 
§ 14 første ledd bokstav a. skal lyde:  
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ 

lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som 
gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt, 

 
§ 15 første ledd bokstav a. skal lyde:  
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ 

lasteromsvolum,  
 
Kapittel 2 underkapittel IV overskriften skal lyde: 
IV. Fisket etter makrell for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum 
 
§ 16 første ledd bokstav a. skal lyde:  
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ 

lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som 
gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt, 
 

§ 16 tredje ledd skal lyde:  
Eier av fartøy større enn 13 meter, men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som 

deltok i fiske med garn eller snøre i 2007 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, 
kan etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor gis adgang til å delta uavhengig 
av vilkåret i første ledd bokstav b dersom eier og høvedsmann er ført i fiskermanntallet. 
 
Kapittel 2 underkapittel V overskriften skal lyde: 
V. Fisket etter sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum i  
Nordsjøen sør for 62 grader nord 
 
§ 19 overskriften skal lyde: 
§ 19 (vilkår for å delta i lukket gruppe) 
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§ 19 første ledd første kolon og bokstav a. skal lyde: 
 For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sild må følgende vilkår 
være oppfylt:  
 a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ 

lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som 
gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt, 

 
§ 21 første ledd bokstav a. skal lyde:  
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ 

lasteromsvolum, 
 
Kapittel 2 underkapittel VI overskriften skal lyde: 
VI. Fisket etter sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker 
med not nord for 62 grader nord 
 
§ 22 første ledd bokstav a. skal lyde:  
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 

meter men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon 
fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da 
dispensasjonen ble gitt, 

 
Kapittel 2 underkapittel VII overskriften skal lyde: 
VII. Fisket etter sei for som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med not 
eller konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord  
 
§ 24 første ledd første kolon og bokstav a. skal lyde: 

For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med not sør for 62 
grader nord, må følgende vilkår være oppfylt:  
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller over 13 

meter men mindre enn 300 m³ lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon 
fra lengdebegrensningen som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da 
dispensasjonen ble gitt, 

 
§ 25 første ledd bokstav a. skal lyde: 
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 13 meter største lengde 

ved deltakelse med not og ha mindre enn 300 m³ lasteromsvolum ved deltakelse 
med konvensjonelle redskap,  

 
Kapittel 2 underkapittel IX overskriften skal lyde: 
IX. Fisket etter norsk vårgytende sild for fartøy som har mindre enn 300 m³ 
lasteromsvolum 
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§ 28 bokstav a. skal lyde: 
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ 

lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som 
gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt, 

 
§ 28 tredje ledd skal lyde: 

Eier av fartøy mellom 28 og 33,50 meter største lengde som hadde tillatelse til å 
delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan delta med fartøyet uavhengig av 
størrelsesvilkåret i første ledd bokstav a. 
 
§ 29 bokstav a. skal lyde: 
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ 

lasteromsvolum,  
 
§ 37 første ledd bokstav a. skal lyde: 
a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha mindre enn 300 m³ største 

lasteromsvolum, med mindre det er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som 
gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt, 

 
§ 41 første ledd skal lyde: 

Disse særreglene gjelder ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fisket etter 
torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse og sei 
for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle 
redskap nord for 62 grader nord. 
 
§ 43 første ledd skal lyde: 

Disse særreglene gjelder ved utskiftning av fartøy som har deltakeradgang i fisket 
etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy og i fisket etter torsk, hyse 
og sei for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med 
konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.  
 
§ 44 tredje ledd skal lyde: 

Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har større lasteromsvolum enn 
300 m³, med mindre det aktuelle leiefartøyet har fått dispensasjon fra lengdebegrensningen 
som gjaldt før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt. 
Størrelsesbegrensningen gjelder ikke for leiefartøy i fisket etter torsk, hyse og sei mv. 
for konvensjonelle havfiskefartøy. 

 
 

II 
 
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1752 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei 
nord for 62°N i 2008 gjøres følgende endringer: 
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§ 5 skal lyde: 
Fartøy som har adgang til å delta gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske 

og lande inntil 17 597 tonn torsk, 8 538 tonn hyse og 9 405 tonn sei. Av kvantumet på 9 
405 tonn sei avsettes 750 tonn til bifangst. 

Av den samlede gruppekvoten av torsk for konvensjonelle fartøy som har mindre 
enn 300 m³ lasteromsvolum er det avsatt 5000 tonn til dekning av bifangst i andre 
fiskerier.  

Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei 
for fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle 
redskap kan fiske og lande inntil 102 264 tonn torsk, 35 098 tonn hyse og 64.125 tonn 
sei.   

Disse kvanta torsk fordeles som følger:  
1) Fartøy med største lengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 29 656 tonn torsk.  
2) Fartøy med største lengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan fiske og 
lande inntil 25 566 tonn torsk.  
3) Fartøy med største lengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan fiske og 
lande inntil 20 453 tonn torsk, hvorav 964 tonn til distriktskvote avsettes til dekning av 
bifangst i andre fiskerier.  
4) Fartøy med største lengde fra og med 21 meter men med mindre enn 300 m³ 
lasteromsvolum kan fiske og lande inntil 26 589 tonn torsk, hvorav 624 tonn til 
distriktskvote avsettes til dekning av bifangst i andre fiskerier.  

Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for 
fartøy som har mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle 
redskap kan fiske og lande 12 510 tonn torsk, 3 794 tonn hyse og 11 970 tonn sei.  
 
§ 12 annet ledd skal lyde: 

Fartøy med spesiell tillatelse til å drive fiske etter sei med not (seinotkonsesjon) har 
kvotefaktor 5,64, garantert kvote på 730 tonn og en maksimalkvote på 2 058 tonn.  
 
Kapittel 4 overskriften skal lyde: 
Kapittel 4. Konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å delta 
 
§ 14 skal lyde: 
§ 14 (Kvoter) 

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en 
fartøykvote på 194 tonn torsk. 

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en 
maksimalkvote på 131 tonn hyse, hvorav 97 tonn er garanterte.  

Konvensjonelle havfiskefartøy som har adgang til å delta i fisket etter sei med garn 
og som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en maksimalkvote på 500 tonn sei.  

Kvotene til det enkelte fartøy fastsettes forholdsmessig ut fra fartøyets 
kvotefaktor.  
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§ 15 (Bifangst) skal lyde: 
Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i det direkte 

fisket etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av 
sei i de enkelte fangstene og av landet fangst i den tid det direkte fisket med 
konvensjonelle redskaper er åpent. 

Når det direkte fisket etter sei med konvensjonelle redskaper er stoppet, eller når 
det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha 
inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst.  

Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvoten.  
 
Kapittel 5 overskriften skal lyde: 
Kapittel 5. Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy mindre enn 300 m³ 
lasteromsvolum som har adgang til å delta i lukket gruppe 
 
§ 17 nr. 4 første kolon skal lyde: 
4. Fartøy med største lengde fra og med 21 meter, men med mindre enn 300 m³ største 
lasteromsvolum, samt fartøy som er gitt dispensasjon fra lengdebegrensningen som gjaldt 
før 2008 i henhold til de regler som gjaldt da dispensasjonen ble gitt kan fiske følgende 
kvanta torsk (tonn):  
 
§ 20 overskriften skal lyde: 
§ 20 (Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy mindre enn 300 m³ største 
lasteromsvolum.) 
 
Kapittel 6 overskriften skal lyde: 
Kapittel 6. Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy som har adgang til å delta i 
åpen gruppe 
 
 

III 
 
I forskrift 14. desember 2007 nr. 1686 om regulering av fisket etter norsk vårgytende 
sild i 2008 gjøres følgende endringer: 

 
Ny § 11a under kapittel 4 skal lyde: 
§11a. (Særskilt turkvoteordning)  
       Fartøy som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per 
tur.  
       Leveringer over 250 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets 
eventuelt gjenstående kvote.  
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IV 
 
I forskrift 19. desember 2007 nr. 1762 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og 
Skagerrak i 2008 gjøres følgende endringer: 

 
§ 5 første ledd skal lyde: 
Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen sør for 62ºN 
kan fiske og lande inntil 7 000 tonn. 
 
Ny § 15a under kapittel 5 skal lyde: 
§15a. (Særskilt turkvoteordning)  
       Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) og fartøy i kystfartøygruppen som fører egen 
fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur.  
       Leveringer over 250 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets 
eventuelt gjenstående kvote.  
 
 

V 
 
I forskrift 19. desember 2007 nr. 1693 om regulering av fisket etter makrell i 2008 gjøres 
følgende endringer: 

 
Ny § 22a under kapittel 5 skal lyde: 
§ 22a. (Særskilt turkvoteordning)  
      Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) og fartøy i kystfartøygruppen som fører egen fangst 
er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur.  
       Leveringer over 250 tonn losset kvantum per tur vil bli inndratt og belastet fartøyets 
eventuelt gjenstående kvote.  
 
 

VI 
 
I forskrift 18. desember 2007 nr. 1495 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og 
Skagerrak i 2008 gjøres følgende endringer: 
 
§ 4 annet ledd skal lyde: 

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med 
mindre enn 300 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i 
Nordsjøen, kan maksimalt fiske følgende kvanta torsk rund vekt i Nordsjøen:  

 

Fartøy under 21 meter største lengde:  5 tonn  
Fartøy på eller over 21 meter største lengde:  20 tonn 
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VII 
 
I forskrift 14. desember 2007 nr. 1455 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og 
Skagerrak i 2008 gjøres følgende endringer: 
 
§ 7 annet ledd skal lyde: 

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konvensjonelle havfiskefartøy når det 
gjenstår 1 400 tonn sei av gruppekvoten. 
 
 

VIII 
 
I forskrift 14. desember 2007 nr. 1441 om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå 
og håbrann i 2008 gjøres følgende endringer: 
 
§ 1 annet ledd skal lyde: 

Forbudet mot å fiske pigghå gjelder ikke for fartøy som har mindre enn 300 m³ 
lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap i Norges indre farvann og i 
sjøterritoriet. 
 
 

IX 
Ikraftsetting 

 
Endringene trer i kraft straks. 
Fra samme tid oppheves forskrift 9. mars 2000 nr. 214 for tildeling av tilskudd til 
fornyelse og kapasitetstilpasning i den norske fiskeflåten i 2000. 
 
 
 
 

***** 
 
 
Jan Frederik Danielsen 
 

Vidar Landmark 
 
 
Kopi: 
Norges Fiskarlag 
Norges Kystfiskarlag 
Sør-Norges Trålerlag 
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