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PÅMELDINGSSKJEMA FOR DELTAKELSE I UNGDOMSFISKEORDNINGEN I 2014 

Opplysninger om deltaker 

Navn: 

 

Tlf.nr: 

Adresse og postnr./-sted: 

 

Personnummer (11 sifre):  Kontonummer (for oppgjør – skriv tydelig): 

 

Opplysninger om foresatte (dersom deltaker er under 18 år) 

Navn på foresatt: 

 

Tlf.nr: 
 

Adresse og postnr./-sted: 

 

Opplysninger om fartøy 

Fartøynavn: 

 

Fartøyets største lengde: 
 

Registreringsmerke (hvis merkeregistrert) 

Fartøyeiers navn: 

 

Fartøyeiers organisasjons- eller personnummer: 

Fartøyeiers adresse og postnr./-sted: 

 

Markér regionkontor (her blir påmeldingen registrert) 

 Finnmark          Troms          Nordland          Trøndelag          Møre og Romsdal          Vest           Sør 

 
Registrering: Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må registreres ved Fiskeridirektoratets region-
kontor for tildeling av deltakernummer. Periode: Ungdomsfiskeordningen gjelder f.o.m. 24. juni 2013 tom. 16. 
august 2013. For fiske etter rognkjeks gjelder ordningen f.o.m. 1. mai t.o.m. 20. juni vest for 26°Ø og f.o.m. 1. 
mai t.o.m. 5. juli i Finnmark øst for 26°Ø. Fiskerier: Ordningen gjelder de fiskerier som omfattes av gjeldende 
forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske (deltakerforskriften). Den som er registrert som 
deltaker må selv stå om bord og delta i utøvelsen av fisket. Redskap: Med mindre annet er fastsatt kan fisket 
drives med stang/håndsnøre, én juksamaskin, inntil 210 meter garn, liner med inntil 300 angler, og inntil 20 
teiner eller ruser. 
 
Fartøy: Merkeregistrerte fartøy kan ikke nyttes til ordinær drift, med mindre det er gitt særskilt tillatelse, eller 
ha redskap i sjøen utover det som følger av redskapsbegrensningen i ungdomsfiskeordningen i perioden fra 
fartøyet første gang benyttes i ordningen og til siste fangst er levert. Omsetningsgrense: Innenfor 
ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn kr 50 000. 
Kvantumsgrense: Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det person og per fartøy fiskes og landes et kvantum 
som tilsvarer inntil 600 kg utilvirket rognkjeksrogn. Lengdegrense: Ved fiske etter rognkjeks i Nordland, 
Troms og Finnmark må fartøyet være mindre enn 6 meter største lengde.  
Se www.fiskeridir.no for mer informasjon om vilkår mv. 

Dato, underskrift (deltaker): Underskrift foresatt (dersom deltaker er under 18 år) 

  

 


