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Verordening betreffende de sluiting van een gebied op de noordelijke centrale bank in de Noordzee 
in de economische zone van Noorwegen voor de visserij met trawls en Deense zegennetten om de 
vangsten van jongen en kleine vis te beperken. 
 
Vastgesteld door de Directie Visserij op 2 september 2020 op basis van wet nr. 37 van 6 juni 2008 
betreffende het beheer van wilde mariene rijkdommen § 16, wet nr. 91 van 17 december 1976 nr. 91 
betreffende de economische zone van Noorwegen en regelgeving van 22 december 2004 betreffende 
de uitoefening van vissen in zee § 47, tweede lid: 
 
Art. 1 Verbod op vissen 
In de periode van 3 september tot en met 16 september 2020 is het verboden om met trawls en 
Deense zegennetten te vissen in een gebied in de Noordzee binnen de economische zone van 
Noorwegen dat wordt begrensd door rechte lijnen tussen de volgende posities: 
 
1. Noord 57 graden 26 minuten Oost 006 graden 49 minuten 
2. Noord 57 graden 32 minuten Oost 006 graden 49 minuten 
3. Noord 57 graden 32,4 minuten Oost 007 graden 33 minuten 
4. Noord 57 graden 33,6 minuten Oost 007 graden 49,1 minuten 
  
5. Noord 57 graden 29,3 minuten Oost 007 graden 57 minuten 
6. Noord 57 graden 27 Oost 007 graden 20 minuten vanaf hier naar positie 1. 
 
Art. 2 Uitzonderingen 
In uitzondering op het verbod in art. 1  mogen vaartuigen die op haring, makreel en horsmakreel vissen 
met pelagische trawlnetten, ringzegennetten, drijfnetten en dorg / juksa, vissen in het gebied bedoeld 
in art. 1. Bovendien mag in het gebied worden gevist met potten en schelpenschrapers. Voor de visserij 
in dit gebied mogen ook netten worden gebruikt als de maaswijdte overeenkomt met de maaswijdte 
die is vastgesteld in de voorschriften voor de visserij in de zee van 22 december 2004 voor de 
rechtstreekse visserij op kabeljauw, schelvis, koolvis en wijting. Binnen het gesloten gebied is het ook 
mogelijk om met garnalentrawls te vissen als er een sorteerrooster in de sleepnet is aangebracht en 
er geen opvangzak is aangebracht. 
 
Art. 3 Overtreding 
Iedereen die opzettelijk of uit nalatigheid de bepalingen van dit reglement overtreedt, wordt gestraft 
overeenkomstig de artikelen 61 en 64 van de Wet beheer wilde rijkdommen van de zee, nr. 37 van 6 
juni 2008. Deelname en pogingen worden op dezelfde manier bestraft. 
 
Art. 4 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt per direct in werking en geldt tot en met 16 september 2020.  
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