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Melding fra fiskeridirektøren 

J-246-2009 
Forskrift om rapportering i prøvefiske etter kystbr isling og sild i øst for 
Lindesnes i 2010 

Gyldig fra: 04. 01. 2010 

Bergen, 17. 12. 2009 

Fiskeridirektoratet har 17. desember 2009 med hjemmel lov av 6. juni 2008 om marine viltlevande 

ressursar § 66, forskrift av 13. november 1961 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av 

brisling og småsild § 1 og forskrift av 17. desember 2009 om regulering av fisket etter brisling i 2010 § 

2 og § 3 bestemt:  

I  

Utseiling (ut)  

For bl.a. å få data fra kystnotfisket, skal fartøy som skal fiske brisling (bri) eller sild (sil) øst for 

Lindesnes gi melding på SMS til nr. 1933 ved utseiling.  

Når fartøy melder utseiling, skal fartøy benytte det mobiltelefonnummeret som fartøy bruker videre i 

prøvefisket. Meldingen skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:  

1. ut  

2. fartøynavn  

3. registreringsmerke 

4. dato og måned 

5. klokkeslett avgang  

6. eventuelt samfiskefartøy 

Eksempel:  

ut lollo a14b 0601 1500 kurt 

ut kurt a15c 0601 0930 lollo  

Ved samfiske gis melding om begge fartøy pr. tur. Én tur omfatter fiske, låssetting, opptak og 

ilandføring.  

II  



Fangstposisjon (fa) 

Fartøy som har meldt utseiling skal gi melding på SMS til nr. 1933 med nøyaktig fiskeposisjon – GPS – 

snarest etter at fartøy er ferdig med fangstoperasjonen.  

Melding om fangstposisjon skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:  

1. fa  

2. fartøynavn 

3. dato og måned 

4. GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder 

5. art (bri eller sil,) 

6. beregnet fangst i hele tonn  

7. eventuelt samfiskefartøy 

Eksempel  

fa lollo 0701 591031n 100927ø bri 8 kurt  

III  

Låssetting (la) 

Fartøy som har låssatt fangst skal gi melding på SMS til nr. 1933 snarest etter låssetting.  

Melding om låssetting skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:  

1. la 

2. fartøynavn 

3. dato of måned 

4. GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder 

5. art (bri eller sil) 

6. beregnet fangst i hele tonn  

7. eventuelt samfiskefartøy 

Eksempel:  

la lollo 0701 590011n 100730ø bri 8 kurt  

IV  

Føring. I prøvefisket kan samfiskende fartøy i ht. denne forskrift føre felles fangst.  

V  

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til 

lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 

63 og 64 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte 

straffes medvirkning og forsøk.  



Denne forskrift trer i kraft 4. januar 2010. For kystbrisling gjelder forskriften fram til dispensasjon fra 

fredningsbestemmelsene opphører.  
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