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DAGSORDEN FOR 42. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE 

FISKERIKOMMISJON, TRONDHEIM, 8.-12. OKTOBER 2012 

1. Åpning av sesjonen 

2. Godkjenning av dagsorden 

3. Arbeidsgrupper 

4. Utveksling av fangststatistikk for 2011 og 2012 

5. Regulering av fisket etter torsk og hyse i 2013 

5.1. Fastsettelse av totalkvoter og fordeling av kvoter 

5.2. Andre tiltak for regulering av fisket 

6. Regulering av fisket etter lodde i 2013 

7. Regulering av fisket etter blåkveite i 2013 

8. Spørsmål vedrørende forvaltning av norsk vårgytende sild i 2013 

9. Regulering av fisket etter andre fiskeslag i 2013 

9.1. Uer 

9.2. Sei 

10. Kamsjatkakrabbe (Paralithodes camtschaticus) i Barentshavet 

11. Regulering av fisket etter reker i 2013 

12. Regulering av selfangsten i 2013 

13. Tekniske reguleringstiltak og utkast 

14. Forvaltningssamarbeid innen fiskeri 

14.1. Om implementering av tiltak vedtatt under den 40. og 41. ekstraordinære 

sesjon vedrørende kontroll  

14.2. Rapport fra Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål i  

fiskerisektoren 

14.3. Utarbeiding av regler for langsiktig, bærekraftig forvaltning av levende marine  

ressurser i Barentshavet og Norskehavet  

14.4. Memorandum om samarbeidsordninger mellom partenes kontrollmyndigheter 

14.5. Regler om partenes utstedelse av lisenser for fiske og håndhevelse av  

fiskeribestemmelser 

14.6. Kontrolltiltak for fiske i Barentshavet og Norskehavet i 2013 

14.7. Retningslinjer for fiskerikontroll i Barentshavet og Norskehavet 
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14.8. Tredjelands fiske og gjennomføring av Avtale av 15. mai 1999 mellom Norge  

og Den russiske føderasjon og Island om visse samarbeidsforhold på 

fiskeriområdet 

14.9. Felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter 

14.10. Prosedyre for stengning og åpning av fiskefelt 

14.11. Elektronisk fangst- og posisjonsrapportering 

14.11.1. Status for utkast til omforent protokoll for avtaler vedrørende 

systemet for satellittsporing av fangstfartøy 

14.11.2. Prosedyrer for utveksling av fangst- og aktivitetsdata 

15. Felles forskning på levende marine ressurser  

15.1. Status for Protokoll mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i 

Den russiske føderasjon om forskningsfiske 

15.2. Om utbredelse av fellesbestander i Polhavet 

16. Norsk-russisk nettsted for fisket i Barentshavet og Norskehavet 

17. Samarbeid om havbruk 

18. Avslutning av sesjonen 

 


