PROTOKOLL
FRA
DROFTELSER MELLOM NORSKE OG F,4ROYSKE MTNDIGHETER
15.-16. DESEMBER 2016

OM GJENSIDIGE FISKERETTIGIIETER I 2017

Den 15.-16. desember 2016 droftet Norge, ved seniorridgiver Ingrid Vikanes, og Faroyene,
ved avdelingsdirektor Andras Kdstiansen, nonk fiske i Feroyenes fiskerisone og freroysk
fiske i Norges jurisdiksjonsomrider i 2017.
Drsftelsene var basert pe a\talen om giensidige fiskerirettigheter undertegtet 7' februar
1979.
Drsftelsene foregikk i Oslo. De to partenes delegasjonsmedlemmer fremgir av Vedlegg 1Partene ble enige om dagsorden som fremgir av Vedlegg 2.
Partene ble enige om folgende:

I

FBROYSKFISKE I NORSKE JURISDIKSJONSOMRADER

1.1

Faroyske kvoter i Norges skonomiske sone nord for 620 N

a) 4 410 tonn torsk

b) I 025 tonn hyse
c) 500 tonn sei
d)

1.2

200 tonn andre arter som bifangst

Overfsrt fra de feroyske kvoter i Russlands skonomiske soner

Norge understreket at overforinger fra Russlands skonomiske sone til Norges gkonomiske
sone kan variere mellom 6r, og at Norge vil giore en samlet lr.rdering av avtalen fra ar til er
om hvilke kvanta som kan overfsres.

a) 4 000 tonn torsk
b) 350 tonn hyse

I Det forutsettes russisk aksept av overforingene under pkt. I .2.

1.3

Bifangst

Ved fisket etter andre fiskeslag er det tillatt i ha inntil 12 % bifangst av bldkveite i vekt av
de enkelte fangster og irntll'7 %o om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Ved
fisket etter andre fiskeslag er det tillaft i ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt av de enkelte
fangster og av landet fangst.
Ovrige bifangstreguleringer fremgAr av de til enhver tid gieldende norske forskrifter.

1.4

Soneadgang ved makrellfiske

til artalen mellom Feroyene og Norge om forvaltning av makrell i Nordss!
Atlanteren fra 12. mars 2014 (Soneadgangsar4alen), pkt. l. Norge sa seg enig i at
soneadgangen utvides til ogs6 i omfatte fiskerisonen ved Jan Mayen. Dersom det skulle
oppsti uforutsefte utfordringer, vil Norge konsultere Faroyene med henblikk pi 6 wrdere
Partene viste

saken pd

1.5

ngt.

Clvrige bestemmelser

Feroyene forplikter seg til i begrense sitt totale fiske i Barentshavet til de arter og kvoter
som Feroyene er tildelt av kyststatene uansett om fisket skjer i eller utenfor Norges og
Russlands fiskerijurisdiksjonsomrider. Denne forpliktelse omfatter ikke fisket etter reker
(rrkjur) og haneskjell (horpuskel).
Den feroyske part opplyste at den vil informere alle berorte parter om de fangstmuligheter
man har forhandlet seg frern til i Barentshavet, uansett om disse fangstmuligheter er oppnadd
i henhold til offisielle ar4aler med kyststatene eller i henhold til andre arrangementer.
Pafiene noterte at protokollen mellom Feroyene og Norge for 2017 er blitt endret i forhold
til foregiende ir, idet den frroyske kvoten av torsk og andre arter i fiskevemsonen ved
Svalbard ikke er skrevet inn i protokollen for 2017 . Niviet pi det fersyske torskefisket
inklusiv andre arter i fiskevemsonen ved svalbard blir fastsatt pa grunnlag av feroysk fangst
i en tidligere anvendt historisk periode forut for opprettelsen av fiskevemsonen ved
Svalbard. Partene er enige om at inneverende irs tekst om fiskevemsonen ved Svalbard ikke

skal inngi i senere irs protokoller.

NORSK FISKE I F,,f,ROYSK SONE
2.1

Norske kvoter i Faeroyenes fiskerisone

a) 2 000 tonn lange,iblilange

b) I 700 tonn brosme

c) 567 tonn sei
d) 800 tonn andre arter som bifangst ved fisket efter bunnfisk
e\ 4 979 tonn makell2
2

Denne kvoten kan ogs6 fiskes i Norges skonomiske sone og i intemasjonalt farvann

2.2

Bifangst ved fisket etter bunnfisk

I linefisket etter bunnfisk skal den samlede bifangst av andre arter enn lange/blilange,
brosme og sei til enhver tid ikke overstige 25 oh i vekt av hele fangsten ombord. Dog kan
bifangsten utglore maksimalt 30 %o pr. fangstdogrr.
Bifangstavsetningen under pkt 2.1 d) kan i lopet av iret konverteres til langeiblAlange og
brosme. Det kan tillates overfsrt kvote mellom lange/blilange, brosme og sei. Tillatelse til
overforing skal gis av feroyske myndigheter. Fisket forutsettes drevet med seigam og
bankline, dog kan sei fiskes med tril. Maksimalt 12 fartoyer kan delta i fisket samtidig.
Forutsatt at fisket etter bunnfisk pA Faroybanken er tillatt, kan det enkelte lisensierte fartoy
fiske inntil l0 dager pr. tur, dog ikke utover 27 dager i lopet av ett ir'

2.3 Soneadgang for kolmulefiske
Norske fartoy gis i tillegg til eventuelle andre avtaler mellom Norge og Frroyene i 2017
adgang til i fiske 34 800 tonn kolmule i frroysk fiskerisone av den norske kvoten for 2017

-

Om denne soneadgangen utnyttes i Det serlige omridet, jf. pkt, 7, skal det kun rapporteres
til freroyske myndigheter, uavhengig av pkt. 7 b. Dersom det skulle oppsti uforutsette
utfordringer angaende rapportering fra fiske i Det srrlige omradet vil Faroyene konsultere
Norge med henbliLk pi n wrdere saken pi nytt.

Maksimalt 28 trilfartoy kan fiske samtidig. I tillegg kan opptil 15 fartoy delta pi
forssksfiske (fiskeleting) utenfor det hovedfelt som til enhver tid defineres av den faroyske
fiskeriinspeksjonen.
Feroyene understreket at soneadgangen for norsk kolmulefiske i freroysk sone vil variere
mellom ir, og at Feroyene vil giore en samlet lr.rdering av adgangen fra ir til ir om hvilket
kvantum det gis adgang til.

KONTROLLSAMARBEII)
at det den 11. desernber 2014 ble inngitt altale mellom Norge og Faeroyene
innen
forvaltning og kontroll av fiskeriene. Begge parter merket seg at avtalen
om samarbeid
har skapt grunnlag for et godt samarbeid.
Partene viste

til

Partene understreket viktigheten av samarbeid for

i

forebygge, bekjempe og eliminere IUU-

fiske.
Partene presiserte at de kvoter som tilstis andre parteriland fra henhoidsvis Freroyene og
Norge for fiske i omrider under henholdsvis frroysk og norsk jurisdiksjon kun kan fiskes av
fartoy under denne partens/landets flagg, med mindre den respektive part i srerskilt altale
tillater noe annet.

VEIING OG KONTROLL AV PELAGISKE LANDINGER.
Partene viste til tre-partsaltalen om makrell (Agreed record on a fisheries arrangement
between the European Union, The Faroe Islands and Norway on the management of
mackerel in the North-East Atlantic from 2014 to 2018), samt Agreed Record ofConclusions
ofFisheries Consultations between Norway, The European Union and the Faroe Islands on
the Management of Mackerel in the North-East Atlantic for 2017 og mandatet for MSCarbeidsgruppen (Monitoring, Control and Surveillance), vedlegg 3. Partene viste ogsi til de
reviderte felles reglene for veiing og inspeksjon fra 2014, vedlegg 4.

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK
Partene var enige om i viderefore samarbeidet om elektronisk fangst- og
aktivitetsrapportering i hverandres soner. Partene var tilliedse med at de har sigrert en al'tale
om elektronisk utveksling av fangs! og aktivitetsdata den 30. september 2015 med virkning
fra 10. januar 2017.

Faroyene opplyste om at et nytt kontrollpunkt E med posisjon 60.15' N og 06o30'V er
opprettet.

VARSLINGSPLIKT
en part har til hensikt i innfore eller foreta reguleringsendringer som omfatter den annen
parts fartoyer, skal forstnevnte part undenette den andre part om dette med minst to ukers
varsel. Denne bestemmelsen glelder ikke ved stenging av omrider som folge av for mye
ungfisk i avgrensede omrider.

Nir

7

RAPPORTERING FRA DET S,lf,RLIGE OMRADE

For norske fartoy som fisker i Det serlige omrAde mellom faroysk fiskerisone og EU,s
fiskerisone (britisk sone) gjelder fotgende besternmelser:
Ved fiske i Det sarlige omride skal alle relevante bestemmelser, til enhver tid
fastsatt av den part som har utstedt fiskelisens for vedkommende farlay, overholdes.
Denom et fartoy er tildelt fiskelisens fra begge parter, skal fartoyet rapportere
totalfangsten i Det serlige omride til begge parter. Fangstene skal trekkes fra
kvotene tildelt av hver part, slik at hver av kvotene belastes med 50 o/o. Hvis kvoten
tildelt av en av partene er fullt utnytet, skal fangsten trekkes fra kvoten tildelt av
den andre part.
Fangst tatt i Det serlige omr6de skal fores i fangstdagboken.
Fartoy som fisker i Det srrlige omride skal ha satellittsporingsutstlr og
underlegges kontroll fra den parten eller de partene som har utstedt lisens.

a)
b)

c)
d)

Parterne var enige om, at det norske Fiskeridirektoratet

vil oplyse den Frroyske
Fiskerikontrol om, hvilke norske fartoy som er tildelt fiskelisens i EU's fiskerison e i 201'7 .
Parterne var enige om, at disse oplysninger skal sendes hver anden mined med start fra 1.
ianuar 2017.

\v

LISENSSPORSMAL
Partene viste til Arrangement mellom Faroyene og Norge om forvaltningen av makrell i
Nordgst-Atlanteren av 12. mars 2014. Hver av partene pdtar seg i sorge for at det til enhver
tid ikke er mer enn 15 fartoy fra den enkelte part til stede i den annen parts farvann. Antall
fartoy som er lisensiert til 6 fiske i den ann€n parts farvann kan dog vere hoyere enn 15.

i behandle lisensssknader uten ugrunnet opphold. Inntil nye lisenser
for 2017 er utstedt, gis de fartoy som hadde lisens til i fiske i den annen parts sone i 2016
tillatelse til i viderefure sitt fiske i 2017. Det vil vare mulig 6 etteranmelde fartoy.
Partene var enige om

Oslo. 16. desember 2016

Ingrid Vikanes

Andras Kristiansen

6

VEIILEGC
DELEGASJONSMEDLEMMER
Feroyene:
Andras Kristiansen, Fiskeriministeriet (delegasjonsleder)
Stefan i Skorini. Fiskeriministeriet
J6han Simonsen, Vom
J6annes V. Hansen, Udemigs- og industriministeriet
Hanus Hansen, Feroyenes Rederforening
J6gvan Jespersen, Frcroyenes Rederforening
J6gvan Martin F. Joensen, Frcroyenes Rederforening

Norge:

Ingrid Vikanes, Nrrings- og fi skeridepartementet (delegasjonsleder)
Kristoffer Krohg Bjorklund, Narings- og fi skeridepartementet
Hanne Ostgird, Fiskeridirektoratet
Synnsve Liabg, Fiskeridireldoratet
Kj ell-Gunnar Hoddevik, Norges Fiskarlag
Jonny Berfiord, Norges Fiskmlag
Ann Jorunn Olsen. Norsk sismannsforbund

\\
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VEDLEGG2
DAGSORDEN

Utkrrt dl rgendr for
konrulte{oner om ftrkcr{evtrle mellom Ferryene

og Norge for 2017
15.-16. december 2016, Kongens grte 8, Orlo

1. Afning
2. God$eoning av dagsorde,n
3. Utvelsling av fangststatistikk for 2015 o92016
4. Orieotering om tekniske reguleringtiltak
5. Liseosiering av fiskefrtoy
6. Fasts€ftelse av kvoter for det giensidige fiske i 2017
7. Evcntuelt

\V

VEDLEGG3

TERMS oF REFERENCE FoR
A MoNrroRrNG, CoNTRoL AND SURvETLLANcE
WoRKTNG Gnouppon 2017

(MCS)

The Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Working Group should meet before
2017 under the Terms of Reference described below.

I April

The Working Group should submit its report to the Parties well in advance of the Coastal State

consultations for 2017. Representatives of the Parties should meet no later than 31 January
2017 to plan the activity of the Working Group during 2017.
The objective ofthe Working Group should be to establish best practice in monitoring, control
and surveillance both at sea and on land, with the goal of securing level playing field for
fisheries on pelagic stocks such as mackerel, Norwegian spring-spawning (Atlanto-Scandian)
herring, blue whiting and horse mackerel.

The Working Group should be composed of operative MCS experts.
The MCS Working Group should:
I

)

Continue to conduct fact finding missions concerning;

a.

Sea-going missions focusing on slipping, discards and high grading, byofMCS: and

catch issues and other relevant issues in the context

b.
2)

Missions on land focusing on weighing and inspections, by-catch issues and
other relevant issues in the context of MCS;

Compare and consider findings in fact-finding missions reports with a view to
propose harmonised practices and regulations between the Parties;

3)

Follow up on the report from the Working Group in 2016 regarding proposals
highlighted in point 5 of the MCS Working Group Report for 2016 regarding the
manipulation of weighing systems;

4)
5)

Reflect water deduction in pelagic landings, especially in relation to tare used;

Review and identify possible differences in current practices by individual Parties
in relation to risk assessment stratesies and identili oossible differences between
the Parties;

6) Identify any cornmon

trends in non-compliance in the pelagic industry and
elaborate on various methods to ensure detection ofsuch infrineements and on how
this non-compliance could be mitigated;

7)

Continue to explore the effects of the 3 systems identified for draining liquid in
landings for industrial purposes; and

9

8)

Rwiew Annex IV ofthe Agreed Record ofMarch 2014 regarding measures agreed
on slipping discards and higfu-grading in pelagic speci€s; and propose measurcs on
both technical and legal issues as appropriate.

If there aro any other relwant issues, which the Worting Group beliwes would result in a
more efrcient Monitoring Contrrol and Sun'eillance of pelagic fisheries, the Worting Grorp
could explore these as app'ropriate.

lv
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VEDLEGG4
MEASURES TO BE APPLIED CONCERNING THE

WEIGHING AND INSPECTION OF PELAGIC LANDTNGS

The Delegations agreed that the following measures shall be applied to the weighing and
inspection oflandings exceeding l0 tonnes of mackerel, herring, blue whiting and horse
mackerel:
I

.

All quantities of fresh herring, mackerel, blue whiting and horse mackerel landed must
be weighed before sorting and processing. When determining the weight, any
deduction for water shall not exceed ZYo for landings for human consumption and
for landings for industrial purposes.

09/o

2.

For fish landed frozen the weight shall be determined by weighing all the boxes minus
the tare weight (cardboard and plastic) or by multipllng the total number of boxes
landed by the average weight of the boxes minus tare weight landed in the same
shipment calculated in accordance with an agreed sampling methodology.

3.

Landings shall take place in designated ports. Masters of fishing vessels shall submit
prior notice of landing including notification of catch on board and submit the
estimated catch information to the competent authorities before commencing the
discharge of catch.

4.

The processor or buyer of the fish shall submit sales information for the payment of
the quantities landed to the competent authorities. In cases where fish is placed in
storage for a period of time after landings before being sold, information on the catch
(weighing note/landing declaration, etc.) should be submitted to the competent
authorities.

5. A minimum of 5T:o of landings ar.d 7.5Yo of the quantities landed
should be subject to a full

for each species
assessment.
A full
on
a
risk
inspection. This should be based

inspection shall also include cross checks of prior notifications and information
submifted to competent authorities of estimated catch, weighing and sales information.
In the case ofvessels pumping catch ashore the weighing ofthe entire discharge from
the vessels selected for inspection shall be monitored and a cross-check undertaken
between the quantities by species recorded in the landing declaration or sales note and
the record of weighing held by the buyer or processor of the fish.
In the case of freezer trawlers, the counting ofboxes shall be monitored. The sample
weighing of boxesipallets carried out in order to determine the tare weight shall also
be monitored.

It shall be verified that the vessel is onpty, once the discharge has been completed'

6.

In each case where the checks reveal a significant discrepancy it shall be followed up
as an inliinsement.

