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Botnfiskur í altjóða sjógvi sunnanfyri NEAFC
sáttmálaøkið
Fiskiloyvið er latið samsvarandi ásetingum í § 2, stk. 1 nr. 6, § 4 og § 6 í løgtingslóg nr. 152 frá 23.
desember 2019 um sjófeingi.
Eigari:
Skip:
Kallimerki:
Havnakenningarmerki:

Sp/f Deep C Fishing
BORÐOYARNES
XPPE
KG 183

Gildistíð:

Frá: 18.11.2020
Til: 31.12.2020

Hetta loyvið gevur í gildistíðini veiðirættindi og áleggur skyldur og treytir sum ásett í loyvinum.
Veiðirættindi:

Fiskaslag
Fiskidagar:
Fiskileið:
Viðmerking:

Reiðskapur:

Lína

Botnfiskur
fiskidagar
Annar altjóða sjógvur í Norðuratlantshavi
Fyribils, avmarkað fiskiloyvi galdandi til 31.12.2020

Ulla Svarrer Wang

Ministry of Fisheries
Heykavegur 6A • P.O. Box 347 • FO-110 Tórshavn • Faroe Islands
Tel. (+298) 35 30 30 • Fax (+298) 35 30 35 • fisk@fisk.fo • www.fisk.fo

Síða 1

FISKIMÁLARÁÐIÐ
Treytir
1. Fiskiloyvið er galdandi fyri fiskiskap eftir botnfiski í altjóða sjógvi í Norðuratlantshavi á leiðunum
sunnanfyri NEAFC sáttmálaøkið. Fiskiskapur eftir tunfiski, svørðfiski og øðrum ferðandi fiskasløgum er
ikki loyvdur.
2. Skiparin skal
a) boða Fiskiveiðieftirlitinum frá, tá skipið er klárt at byrja túr (telefax +298 313981 ella teldupost
vakt@vorn.fo)
b) hvønn dag boða Fiskiveiðieftirlitinum frá knattstøðuni og veiðinøgdini undanfarna samdøgur flokkað
eftir fiskasløgum.
3. Skiparin skal gjølliga føra veiðidagbók samsvarandi galdandi kunngerð um veiðidagbøkur fyri føroysk
fiskifør, og leiðbeiningini um føring av veiðidagbók. Eftir hvønn túr skal frumrit av dagbókini sendast til
Fiskiveiðieftirlitið, postboks 347, FO-110 Tórshavn.
4. Skiparin skal halda seg til føroyskar reglur um eftirlit við fiskiførum um fylgisvein.
5. Skiparin skal fyri hvørt hál/setu meta um nøgdir av sjófjaðrum, korallum og osti í veiðuni. Eru
viðbreknar vistskipaninir í veiðuni, skal skiparin alt fyri eitt:
1) boða Vørn frá hesum við upplýsingum um knattstøðu og nøgdir av sjófjaðrum, korallum ella osti, og
2) steðga fiskiskapinum og flyta frá tí staði, sum mest sannlíkt er, at viðbrekna vistskipanin er.
6. Skiparin skal, tá túrurin er liðugur, boða Fiskiveiðieftirlitinum frá, nær og hvar skipið kemur í havn og
hvar veiðan verður landað.
7. Reiðarin/skiparin skal beinanvegin eftir landing senda Fiskiveiðieftirlitinum vektarseðilin. Eisini skal
vera tilskilað, hvar veiðan er fiskað. Upplýsingarnar skulu sendast elektroniskt í tí sniði og eftir teimum
krøvum, sum Fiskiveiðieftirlitið ásetir.
8. Skiparin skal halda treytirnar í kunngerð nr. 67 frá 16. mai 2012 um landingar og avreiðingar av fiski
og fiskavørum.
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