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Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som 
størrelsesbegrensning for store kystfartøy  
 
Den 20. august 2007 sendte departementet på høring et forslag om å endre 
størrelsesparameter for store kystfartøy fra dagens grense på største tillatte lengde på 28 
meter til et lasteromsvolum på 300 kubikkmeter. Høringsfristen ble satt til 20. november 
2007.  
  
Følgende forutsetninger var tilknyttet forslaget: 

• Forslaget skal ikke innebære noen kvotemessige omfordelinger, verken mellom 
fartøygrupper eller innad mellom fartøyene i samme fartøygruppe. 

• Forslaget skal ikke ha noen innvirkning på det enkelte fartøys kvotegrunnlag, og det 
forutsettes at fartøyets hjemmelslengde forblir uendret.  

• Når det gjelder spørsmålet om tilgang til fiskeområder m.v. er disse dels basert på 
hvilket redskap som nyttes og dels på fartøystørrelse. Det er derfor grunn til å 
understreke at det vil være fartøyets faktiske størrelse som avgjør om det rammes av 
denne type tekniske reguleringer, ikke fartøyets hjemmelslengde for kvotetildeling.  

 
Fiskeri- og kystdepartementet har på bakgrunn av den brede støtten forslaget fikk i høringen 
besluttet å endre bestemmelser som angir størrelsesparameter i en del adgangsbegrensede 
fiskerier i medhold av departementets kompetanse i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 15 om 
retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21.  
 
I og med at den nevnte lengdegrensen også har vært benyttet som avgrensningskriterium 
mellom konsesjonsbelagte grupper i havfiskeflåten og kystfiskeflåten, nødvendiggjør dette 
noen konsekvensjusteringer samt noen endrede henvisninger til fartøygrupper i flere 
forskrifter som er fastsatt ved kongelig resolusjon. Dette gjelder bestemmelser i 
konsesjonsforskriften, forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift 
om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten, jf vedlagte forslag til forskrift.  
 



 
Fiskeri- og kystdepartementet 

t i l r å r: 
 
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive 
enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), forskrift 7. november 2003 nr. 
1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om 
strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten som følge av overgang til lasteromsvolum som 
størrelsesbegrensning for store kystfartøy fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 



Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å 
drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), forskrift 7. november 
2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift 4. mars 2005 
nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten som følge av overgang til 
lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy 
 
Hjemmel: Fastsatt ved kongelig resolusjon …………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, § 18 
andre ledd jf § 11 andre ledd bokstav a og § 30 og lov 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske 
mv § 5a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet. 
 

I 
 

I forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske 
og fangst (konsesjonsforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
§ 2-11 skal lyde:  

Det kan ikke tildeles nordsjøtråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum 
enn 300 m3, med mindre det tildeles strukturkvote av nordsjøsild, norsk vårgytende sild eller 
makrell for fiske med fartøyet. I slikt tilfelle gjelder regelen i § 2-7 tilsvarende.  
 
§ 2-18 skal lyde:  

Det kan ikke tildeles avgrenset nordsjøtråltillatelse for fartøy som har større 
lasteromsvolum enn 300 m3.  
 
§ 2-22 tredje ledd skal lyde:  

For fartøy som har mindre enn 300 m3 lasteromsvolum kan tillatelse tildeles uten 
hensyn til tidligere deltakelse.  
 
§ 2-25 første ledd skal lyde: 

 Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt ringnottillatelse eller 
deltakeradgang for små ringnotfartøy til å bruke trål i fisket etter makrell, taggmakrell 
(hestmakrell) og sild i Nordsjøen, etter lodde eller norsk vårgytende sild.  
 
§ 4-2 skal lyde:  

Kravet om spesiell tillatelse for å drive fiske med ringnot gjelder ikke fiske med 
fartøy som har mindre enn 300 m3 lasteromsvolum.  

Vilkårene for å delta i ringnotfiske med fartøy som er unntatt fra kravet om spesiell 
tillatelse etter første ledd fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i 
deltakerloven § 21.  
 
§ 5-1 skal lyde:  

Ingen må drive fiske etter sei med not med fartøy som har større lasteromsvolum enn 
300 m3 uten å være tildelt spesiell tillatelse.  

Vilkårene for å delta i seinotfiske med fartøy som har mindre lasteromsvolum enn 
300 m3 fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21. 
 
 
Nytt kapittel 6 overskriften skal lyde: 
 
6. Krav om spesiell tillatelse for å drive fiske med snurrevad  
 
Ny § 6-1 under kapittel 6 skal lyde: 
 



§ 6-1. (krav om tillatelse til å drive fiske med snurrevad)  
Ingen må drive fiske med snurrevad med fartøy som har større lasteromsvolum enn 

300 m3 uten å være tildelt spesiell tillatelse.  
Vilkårene for å drive fiske med snurrevad med fartøy som har mindre lasteromsvolum 

enn 300 m3 fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21. 
 
Nåværende kapittel 6 blir nytt kapittel 7.  
Nåværende §§ 6-1 til 6-5 blir nye §§ 7-1 til 7-5. 

 
 

II 
 
I forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 1 første ledd skal lyde: 

Forskriften gjelder for fartøy som eieren har adgang til å delta med i fiskerier som er 
adgangsbegrenset etter reglene i § 21 i deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15.  
 
§ 10 skal lyde: 

Det kan ikke tildeles strukturkvote av reker sør for 62 grader nord til et fartøy som 
har større lasteromsvolum enn 300 m3, på grunnlag av uttak av et fartøy med mindre 
lasteromsvolum enn 300 m3. Adgang til å delta i trålfisket etter reker sør for 62 grader nord 
kan i slike tilfeller heller ikke retildeles etter reglene i § 8 annet ledd.  
 
 

III 
 
I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 1 første ledd bokstav e skal lyde: 
 
e) fartøy som har adgang til å delta i gruppen for havfiskefartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap og 
 
§ 3 første ledd bokstav e skal lyde: 
 
e) For havfiskefartøy som fisker med konvensjonelle redskap: Torsk, hyse og sei nord for 
62°N.  



§ 12 overskriften skal lyde: 
§ 12. Særlige regler for tildeling av strukturkvote til fartøy som har adgang til å delta i 
gruppen for havfiskefartøy som fisker med konvensjonelle redskap 
 
§ 13 tredje ledd skal lyde: 

Det kan ikke tildeles strukturkvote av lodde til et fartøy som har større 
lasteromsvolum enn 300 m3, på grunnlag av uttak av et fartøy med mindre lasteromsvolum 
enn 300 m3. En loddetråltillatelse kan i slike tilfeller heller ikke retildeles etter reglene i § 6 
tredje ledd. 
 
 

IV 
 

Ikraftsetting 
 
Endringene trer i kraft straks. 
 
Fra samme tid oppheves forskrift 25. juli 1986 nr. 1609 om midlertidig konsesjonsordning 
for fiske med snurrevad. 


