Meldingsskjema for kvotesamarbeid i fisket etter makrell for kystfartøy i lukket
gruppe som ikke fyller vilkårene for å få tildelt strukturkvote etter forskrift 7.
november nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystflåten
Melding iht forskrift om regulering av fiske etter makrell i 2022 §§ 21a
Innsender
Fornavn

Etternavn

Fartøyet som skal fiske (aktivt fartøy)
Fartøyets registreringsmerke

Fartøyets navn

Fartøyets eier

Org. nr

E-post

Telefon

Fartøyet som ikke skal fiske (passivt fartøy)
Fartøyets registreringsmerke

Fartøyets navn

Fartøyets eier

Org. nr

E-post

Telefon

Jeg bekrefter at jeg har fullmakt fra det andre fartøyet til å sende melding om kvotesamarbeid

Hvis ja, sett kryss.

(se neste side)

Opplysninger om start og stopp for kvotesamarbeid
Kvotesamarbeid starter (dato)

Kvotesamarbeid slutter (dato)

Det er sendt tidligere melding om kvotesamarbeid mellom de samme fartøyene (sett kryss)
Nei, dette er en ny melding
Ja, denne melding gjelder ny periode for kvotesamarbeidet

Opplysninger om evt kombinasjon med pelagisk samfiske iht høstingsforskr §34
Påmelding til pelagisk samfiske skjer som tidligere i egen mail til salg@sildelaget.no.

Det aktive fartøyet iht denne kvotesamarbeidsordningen driver eller planlegger å drive pelagisk
samfiske med (Fyll ut pelagisk samfiskers navn, reg. mrk og rederinavn):

De samarbeidende rederiene har lest og er innforstått med vilkårene for kvotesamarbeid i
makrellfisket iht makrellforskriftens §§ 21 a, herav:
•

Kun kystfartøy i lukket gruppe som ikke kan få tildelt strukturkvote iht etter forskrift 7.november
nr.1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten kan delta i kvotesamarbeidet, dvs. notfartøy
med hjemmelslengde under13 meter og garn/snørefartøy med hjemmelslengde under 11 meter.
Fartøyene må også være under 15 meter største lengde.

•

Må ha meldt seg på til Norges Sildesalgslag og mottatt bekreftelse på registrert påmelding før
fisket kan starte

•

Ved kvotesamarbeid mellom ulike eiere må begge eierne ha hatt adgang til å delta i fisket med to
fartøy i 2020 eller 2021 og kvotebelastet et fartøy i ett av årene.

•

Ved kvotesamarbeid med egne fartøy må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i
2020 eller 2021 og kvotebelastet to fartøy i ett av årene.

•

Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Dersom
fartøyene har ulike eiere må begge fartøyeierne stå om bord under fisket og begge
fartøyeierne må underskrive landings-eller sluttseddel. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote
bestemmer fartøyeierne hvor mye av fangsten av makrell, samt bifangst, som skal føres på
det enkelte fartøyet i kvotesamarbeidet.

•

Det passive fartøyet i kvotesamarbeidet kan ikke drive fiske eller lande fangst i den tiden fartøyene
er påmeldt kvotesamarbeidet. Det er ikke adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktivt

og hvilket fartøy som er passivt i kvotesamarbeidet.
•

Fartøy kan bare delta i ett kvotesamarbeid i løpet av kvoteåret.

•

Deltakelse i kvotesamarbeidsordningen er ikke til hinder for deltakelse i samfiskeordning etter
høstingsforskriftens § 34 (pelagisk samfiske) dersom de aktive fartøyene som vil samfiske oppfyller
vilkårene for slikt samfiske. Seddel kan da fordeles på inntil 4 fartøy.
Påmelding til pelagisk samfiske skjer på vanlig måte i mail til salg@sildelaget.no.

……………………………………
Sted/dato

……………………………………………….
Innsenders signatur

