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NOORSE WET EN REGELGEVING 
Handleiding voor reders van de demersale visserij in Noorse wateren ten zuiden van 62°N 

1 NOORSE REGELGEVING 

De Nederlandse vertaling voor een aantal verordeningen uit de Noorse regelgeving die van belang zijn 
voor Europese vaartuigen die ten zuiden van 62°N wensen te vissen, kan teruggevonden worden via 
deze link: 

https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/visserijbeleid/vissen-noorse-wateren 

In het onderdeel “Noorse wet- en regelgeving” kunt u de volgende regelgevingen terugvinden: 

 Technische maatregelen in Noorse EEZ (referentie in de tekst is “TM NO”) 
 Verordening Quotaverdeling in Noorse EEZ (referentie in de tekst is “QB NO”) 

 Voorschriften E-logboek voor buitenlandse vaartuigen in Noorwegen (referentie in de tekst is 
“ELOG NO”) 

 Voorschriften VMS voor buitenlandse vaartuigen in Noorwegen (referentie in de tekst is “VMS 
NO”) 

 

 

 

Verdere regelgeving m.b.t. Noorse visserijwetgeving is te vinden op de website van het Noorse 
Directoraat voor Visserij. 

Indien er zich wijzingen voordoen in de Noorse wetgeving (communicatie gebeurt via “J-meldingen”), dan 
wordt dit gecomuniceerd via de nieuwsitems van onze website.  
 

Er wordt verwacht van de reder dat alvorens vertrek de Noorse wet- en regelgeving gekend 
is en deze op de hoogte is van de laatste wijzigingen met betrekking tot de technisch 
maatregelen ter bescherming van ondermaatse vissoorten(zie onder). 

  

De reder is verplicht om de wetgevingen voor visserij in de economische zone van 
Noorwegen aan boord te hebben.  
 

https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/visserijbeleid/vissen-noorse-wateren
https://www.fiskeridir.no/English/Fisheries/Regulations
https://www.fiskeridir.no/English/Fisheries/Regulations
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger
https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/visserij
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2 AANDACHTSPUNTEN  

2.1 QUOTA IN DE NOORSE ZONE 

Visgebied & vissoort 

 IVa & IVb (Zuiden van 62°NB) 

 Vissen is enkel toegelaten buiten  12 zeemijl  

 Doelsoort in Noorse zone: Schol 

Quota (EC. 2021/92) 

 Specifiek voor Noorse zone (IV(NW)): Zeeduivel (37 ton), Andere soorten NOZO (22 ton), Heek 
(17 ton) en Leng (5ton) 

o Zeeduivel:  

 Gerichte visserij is verboden en bijvangst is beperkt tot maximaal 30% levend 
gewicht (TM NO – HVII §36). Er is geen minimumreferentiegrootte, met 
uitzondering voor staande want (zie 2.3).  

 Zeeduivel mag niet gekopt worden.  

o Andere soorten NOZO: “Andere quotasoorten dan die gezamenlijk beheerd worden of 
uitgeruild worden in EU/Noorwegen akkoord”. Het wordt gezien als een by-catch 
quotum. In praktijk zijn dit de quotasoorten in IV(EU) (bv. tong, witte koolvis, tarbot en 
griet, roggen, tongschar en witje, roodbaarzen, sprot, scharretong, langoustines en 
horsemakreel) 

 Gezien er geen hoge overlevingsuitzondering is in de Noorse zone voor roggen 
(zie 2.3 Controle) dient alle roggensoorten aan boord te worden gehouden. Dit 
vormt een uitzondering op de nationale maatregel die stelt dat enkel 3 
roggensoorten (gevlekte rog (RJM), blonde rog (RJH) en stekelrog (RJC)) mag 
worden aangeland.  

 

 Gedeelde quota voor Noordzee (IV): Schol (4.841 ton), Kabeljauw (339 ton), Wijting (498 ton), 
Schelvis (290 ton), Haring (40 ton) en Zwarte koolvis (14 ton) 

o Aanvullende quota maatregelen voor schol en kabeljauw in Noordzee blijven geldig. 

o Haring: Bijvangst is beperkt tot max. 5%  

  

In het elektronisch logboek staat “andere soorten NOZO” niet vermeld. Rapportering van de vangst na elke 
sleep gebeurt dus op de klassieke manier nl. per vissoort.  

Vaartuigen veranderen bij het vissen ten zuiden van 62° N van de Noorse EEZ van visgebied indien er 
onvoldoende quotum is voor de verwachte vangst in hetzelfde visgebied. Veldwisseling is niet vereist voor 
kleinere hoeveelheden onvermijdelijke bijvangst. Het is de verantwoordelijkheid van de kapitein om dit te 
handhaven (behoort tot moving-on voorschriften (zie 2.4)  (QB NO HV §14). 
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2.2 TECHNISCHE MAATREGELEN 

 Minimale maaswijdte is 120 mm (TM NO- HII §3.2) (Bepaald a.d.h.v. van het gemiddelde van 20 
achtereenvolgende mazen). Panelen met vierkante mazen is geen verplichting, maar moet 
ook 120 mm zijn. 

o Het is verboden om een overkuil (“buitenzak”) te gebruiken 

o Het is verboden om een dotje aan te brengen in het onderstuk 

o Verstevingsstrop: 50% van de omtrek van de kuil met een minimum lengte van 6m 

o Boven- en onderkant van de kuilen moeten van hetzelfde netwerk zijn. 

o Twijndikte: enkel getwijnd is max. 8 mm en dubbel getwijnd is max. tweemaal 5 mm. 

o Maaswijdte wordt bepaald met schiel (geen omega meter) 

 Boomkor:  

o V-achtereind vormt 1 geheel met het net en is van hetzelfde materiaal. Aantal mazen 
aan boven en onderkant van het net moet gelijk zijn (max. 50 mazen per kant) (TM NO 
HIII §11).  

 De regel van max. 100 mazen in de omtrek van de kuil is in Europese wateren niet 
van toepassing voor de boomkor (EC. 2056/2011).   

 Sleeplappen (Min. 120 mm is aangeraden) mogen enkel aan de onderkant van de kuil 
bevestigd worden aan de voor- en zijkant (TM NO- HIII §8)  

 Zegennetten  

o Verboden gericht te vissen op kabeljauw en schelvis (TM NO – HV §19) 

o Maaswijdte bij gebreide netten (getwijnd garen) voor visserij op schol, koolvis, schelvis, 
kabeljauw en leng: min. 146 mm (TM NO – HV §23) 

 Het voeren van een Belgische vlag is verplicht. 

      Het is verboden om op het dek vistuig (incl. onderdelen) te laten liggen die niet voldoen aan de 
vereisten voor minimale maaswijdte. Uitzondering zijn werktuigen die niet makkelijk kunnen worden 
opgeborgen. De viszak moet wel worden losgemaakt en worden opgeborgen (TM NO – HIII §13) 
 
     Iedereen die werktuigen verliest of moet snijden, heeft de plicht om de werktuigen te zoeken. Dit geldt 
ook voor onderdelen van het vistuig, waaronder sleepnetten (TM NO HVII §78). 
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2.3 CONTROLE 

Teruggooiverbod en minimumreferentiegrootte 

 Verbod op teruggooien van vis in Noorse wateren  

o Er is een verbod op discarden 

o Er zijn geen de-minimisvrijstelling of hoge overleving (bv. voor schol), dus alles moet 
aan boord worden gehouden. 

o Discards en vangsten samen registreren  als 1 totaal in het elektronisch logboek. 

o Uitzondering: Verboden vissoorten, sommige legaal gevangen vis die levensvatbaar is 
wanneer deze op zee (lipvissen) en heilbot van > 2 m (zelfs indien deze dood is). In §48 
krijg je een opsomming van soorten die je aan boord moet houden. Hieronder vallen 
alle quotasoorten die bevist worden in demersale visserij (tusk, zeeduivel, leng sprot, 
horsmakreel, schelvis, koolvis, heek, makreel, schol, haring, kabeljauw, wijting, tong, 
tarbot/griet, tongschar, .…) (TM NO HX §48)  

 Minimuminstandhoudingsreferentiegroottes (Minimum conservation reference size “MCRS”) 

o Lengte: neus tot uiteinde staart (tot op cm) 

 Bij haring en makreel: staart is gesloten. 

 Bij haring, zandspiering, blauwe wijting en Noorse kevers: afronden tot op 0,5 
cm. 

o Controle: ten minste 100 vissen uit laatste sleep (“last haul”) 

 Start- en eindtijd en locatie van sleep noteren 

 % onder BMS wordt bepaald 

o Maximum van 10% ondermaatse vis is toegelaten (uitzondering heilbot, kreeft) 

o Moving-on voorschriften 

 Na sorteren van vangst: >10% is ondermaats 

 Kapitein moet 

 Veranderen van vistuig 

 Verplaatsen van visgrond 

 Indien inspanningen gedaan, maar >10% ondermaats  geen inbreuk 

 Verantwoordelijkheid van kapitein om verplaatsingsafstand te bepalen 
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       Noorwegen controleert zeer sterk op highgrading (“Doelbewust over boord gooien in functie van 
commercieel belang”). Er wordt gebruik gemaakt van drones om hierop te controleren.  
       Het is verboden om faciliteiten en uitrusting aan boord te hebben en te gebruiken die kunnen worden 
gebruikt voor het malen en teruggooien van vis, en die geen legitieme functie hebben in verband met de 
verwerking van de vangst door het vaartuig of die om veiligheidsredenen worden opgelegd door het 
Noorse maritieme directoraat of een andere autoriteit. Dit heeft ook implicaties op de ‘discard opvangbak’ 
dat zich bevindt op het einde van de sorteerband en in Europese wateren wordt teruggegooid, omdat er 
geen aanlandverplichting voor geldt. Dit is tegenstrijdig met het teruggooiverbod in de Noorse zone (8.1 
TM NO HX §52).  

o De minimuminstandhoudingsreferentiegroottes “MCRS” (cm) van toepassing in de 
Noorse zone (ten zuiden van 62°N) (TM NO - HIX §43) en de vergelijking met de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroottes van toepassing in de Europese wateren 
van de Noordzee (IV) (Bijlage V, Deel A, EC. 2019/1241) en Belgie (BE) (MB 31/12/2019). 

Tabel 1 (!): Vissoorten waarbij de minimuminstandhouingsreferentiegrootte groter is in de Noorse zone (ten zuiden van 62°N) 
dan in de Europese wateren van de Noordzee.. Indien vissen van deze soorten een lengte heeft tussen de twee vooropgestelde 
groottes, worden dee gezien als ondermaats in Noorwegen, terwjil het toch als maatse vis in Europese havens mag worden 
aangeland (zie kader onder) 

Code NL naam NO (<62°N) EU (IV) 

COD Kabeljauw 40 35 

HAD Schelvis 32 30 

HER Haring 20 18 

HKE Heek 30 27 

LBE Europese kreeft 25 22 

MAC Makreel 30 20 

MEG Schartong 25 20 

NEP Langoustines 13 9,5 

PLE Schol 29 27 

POK Koolvis 40 30 

WHG Wijting 32 27 

 

Voor vissoorten waarvan de MCRS groter is in de Noorse zone (ten zuiden van 62°N) dan in 
Europese wateren van de Noordzee geldt de afspraak dat deze soorten in het ruim apart 
moeten staan en gelabeld worden als BMS. Echter wanneer deze vis bv. schol 27-29 cm wordt 
aangeland in de Europese havens, dan mag deze verkocht worden. In het elektronisch 
logboek wordt dit genoteerd als 1 geheel onder noemer maatse vis. Schol die kleiner is dan 
27 cm moet wel in elektronisch logboek wordt ingegeven als ondermaatse vis (BMS). 
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Tabel 2: Vissoorten waarbij de minimumreferentiegrootte kleiner is in de Noorse zone (ten zuiden van 62°N) dan in de Europese 
wateren van de Noordzee.  

Code NL naam 
NO 

(<62°N) 
EU 
(IV) 

BE 

BLL Griet 30 32 
 

CRE Noordzeekrab 13 14 
 

DAB Schar 23 
 

23 

FLE Bot 20 
25 

(BE) 
 

LEM Tongschar 25 25 25 

SCE St-Jacobschelpen 10 10 
 

SOL Tong 24  25 

TUR Tarbot 30 
 

32 

Tabel 3: Vissoorten waarbij de minimumreferentiegrootte enkel van toepassing is in de Noorse wateren (ten zuiden van 62°N). 

Code NL naam NO (<62°N) 

AAL Europese Paling / Zilverpaling 40 / 37 

ANF Zeeduivel in netvisserij 60 

ARU Grote zilversmelt 27 

BFT Blauwvintonijn 115 (30kg) 

CRQ Sneeuwkrab 10 

CSH Gewone garnaal 6,5 

GHL Groenlandse heilbot 45 

HAL Heilbot 80 

HER Haring (Trondheimsfjorden) 23 

HER Noorse haring 25 

REG Roodbaars 30 

SAN Zandspiering 10 

SPR Sprot (<4mijl) 10 

SYC Doornhaai 70 

WIT Witje 28 

WRA Lipvis 11 
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Licentie 

Elk vaartuig met een brutonnage groter dan 200 GT die in de Noorse zone wil gaan vissen op demersale 
vissoorten moet beschikken over een licentie die toegang geeft tot de Noorse wateren ten zuiden van 62° 
N. De Dienst Visserij beschikt over een lijst met reders die geautoriseerd zijn om te gaan vissen in de 
Noorse zone. Er is een fysiek document aan boord vereist om deze autorisatie aan te tonen. De Noren 
beschikken ook over een digitaal systeem om de licentie te verifiëren.  

Voor vaartuigen met een brutonnage kleiner of gelijk aan 200 GT is er geen licentie vereist, maar volstaat 
het om de Noorse autoriteiten te verwittigen alvorens een visreis wordt ondernomen. Indien u hiervoor 
in aanmerking komt, neemt u best contact op met de Dienst Visserij. 

Technische maatregelen ter bescherming van ondermaatse vissoorten 

In de Noorse wateren zijn er verschillende gebieden waarvoor toegang wordt gereguleerd of ontzegd 
ter bescherming van juveniele vissen of kwetsbare vissoorten.  

 Voorzorgsgebieden (“Precautionary area”) 

o Kustwacht stelt gebied in indien >10 % BMS op basis van 3-5 slepen 

o Geldig voor alle vissoorten 

o Vissen is toegelaten 

o Kustwacht blijft in gebied aanwezig voor testslepen. Indien >10%: 

 Niet terugkeren, tenzij inspanningen om selectiever te vissen (bv. ander net, 
vistuig of door technieken) 

 Steeds testslepen aanvragen indien men toegang wenst tot het gebied!  

o Kustwacht verwittigt  

 Departement Landbouw en Visserij (cel controle) (zie vb. rechts) 

 Website Noorse Directoraat voor Visserij 

Precautionary area at Middle Bank 21.05.2020 

This is a message to fishing vessels, fishing with beam trawl, in the area Middle Bank in Norwegian economic zone.  

Based on inspections in the area Middle Bank last day, showing too much flat fish under legal size, Coastguard vessel NoCGV 
Sortland has reestablished a precautionary area for fishing after flat fish with beam trawl. Inspections have also shown 
intermixture of flat fish has been with in legal terms for vessel fishing with mesh size 135 mm or above. 

The area is limited by straight lines between the following positions: 

1.         5721.0N-00405.0E 

2         5745.0N-00347.0E 

3         5755.3N-00309.0E 

4         5721.0N-00309.0E 

Vessels that intend to fish in the area must contact Norwegian Coastguard before start of fishing operation.  

Area will be valid from 21.05.2020 at 00:00 UTC until 5.06.2020 at 24:00 UTC. 

Questions regarding the precautionary area can be forwarded to the Norwegian Coastguard. Coastguard vessel NoCGV Sortland 
is responsible for the area. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.fiskeridir.no%2FYrkesfiske%2FRegelverk-og-reguleringer%2FAktsomhetsomraader&sandbox=1
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 Sluitingsgebieden (“Real-Time Closure of RTC”) (TM NO, HIX §47) 

o Kustwacht stelt gebied in indien >15% van vier vissoorten (kabeljauw, koolvis, wijting 
en schelvis) BMS is en voorkomt bij verschillende vaartuigen 

o Gebied wordt afgebakend en inspecteurs worden geïnformeerd. 

o <62°N: Oppervlakte gebied max. 500 mijl 

o Max. 2 weken gesloten (slechts 1x/j) 

o Toegang beperkt tot garnalentrawls, pelagische visserij en conventionele visserij 
(netten en potten) 

o Kustwacht informeert via 

 Departement Landbouw en Visserij (cel controle)  

 Website Noors Directoraat voor Visserij 

Om deze sluitingsgebieden grafisch weer te geven, klik je in de bovenstaande website op “All 
closed fields in maps (Yggdrasil)” (indien pagina vertaald is in het Engels) of “Alle strengte felt 
i kart” (pagina is in Noors) 

 

 Herstelgebieden ter bescherming van kabeljauw  

o Maatregelen om kabeljauwvisserij in Noordzee te beschermen 

o Van kracht van 1 juli 2020 tot 31 december 2020 

 

Verordening betreffend verbod van visserij in paaigebieden van kabeljauw in Noorse Economische zone 
ten zuiden van 62° NB in 2021, toegepast op 15 september 2021.  

Als beschermingsmaatregel voor jonge en kleine kabeljauw, heeft Noorwegen drie sluitingsgebieden ingesteld vanaf 15 
september met als doelstelling de kabeljauwstock in de Noordzee te herstellen.  

De coördinaten en tijdstip van zulke sluitingen worden gespecifieerd in bijlage. Vissen in deze gebieden is verboden met 
uitzondering van visserij op haring en makreel met pelagische sleeptuigen en visserij op haring, makreel, horsmakreel met 
ringzegen vaartuigen (“pure seine”) . Een andere vrijstelling is dat het gebruik van kieuwnet (“gillnet”) met minimum 
maaswijdte van 160 mm is toegestaan. Hierbij is er een vangstbeperking geldig van maximaal 3% kabeljauw volgens 
individuele vangsten als bij aanlading. 

De verordening gaat van kracht vanaf 15 september en eindigt op 31 december 2021. “ 

 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/Stengte-fiskefelt/Soer-for-62-N
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Up-to-date informatie rond technische maatregelen ter bescherming van ondermaatse 
vissoorten in de Noorse zone kan steeds teruggevonden worden op onze website. Deze wordt 
onderverdeeld in: 
 Voorzorgsgebieden  
 Sluitingsgebieden  
 Herstelgebieden kabeljauw  

 

 Verbod om op bepaalde tijden op bepaalde soorten te vissen 

Soort Gebied Periode Verwijzing 8.1 TM NO 

Heilbot Ten zuiden van 62°NB 20/12-31/3 §34 

Lipvissen Ten zuiden van 62°NB 1/1 (8:00) – 17/7 &  

20/10 – 31/12 

§34 

Kabeljauw Binnen de basislijn van en inclusief 
Telemark tot de grens met Zweden 

 §35c (n.v.t. als bijvangst) 

 

2.4 SATELLLIETGEBASEERDE MONITORING VAN ACTIVITEIT (“VMS”) VAN 

BUITENLANDSE VISSERSVAARTUIGEN  

 Satellietvolgapparatuur moet worden geïnstalleerd bij VT > 12 m 

 Automatisch doorlopende berichten sturen  

 Eenmaal per uur en bij in- en uitgaan (entry/exit) van Noorse zone ( EU zone 1 x per twee 
uur) 

 Indien 4u automatische positieberichten vanuit dezelfde positie werden verzonden  
eenmaal per twaalf uur 

Contacteer Radio Holland voor aanpassing van het doorgeven van positieberichten (1x per 
uur) in de Noorse zone 

  

In Noorse wateren is het verplicht om voorrang te geven onder deze voorwaarden (TM NO - HXVII § 79): 
- Iedereen die vist met drijfmateriaal of gesleept vistuig, heeft de plicht voorrang te geven aan vast 

vistuig. 
- Het is verboden om voor anker te gaan in een gebied waar drijfnetten of fluitlijnen zijn blootgesteld en 

in werking zijn. 
- Vaartuigen die geen vistuig hebben, verplaatsen zich op verzoek als dit de vissers in de weg zit die zijn 

begonnen met vissen of hun vistuig beginnen vrij te geven. 
- Verankerde vaartuigen die het werpen van netten verhinderen, zullen op verzoek verder varen zolang 

er een andere bruikbare ankerplaats in de buurt is. 
 

https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/visserijbeleid/vissen-noorse-wateren
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2.5 ELEKTRONISCHE LOGBOEK 

Er is een handleiding van E-catch beschikbaar voor het  gebruik van elektronisch logboek voor 
demersale visserij in Noorse wateren ten zuiden van 62° noord. 

Zowel bij binnenkomst van de Noorse Zone, als bij vertrek dient een melding gedaan te worden van de 
vangst aan boord. (Zie instructie e-catch). Bij het binnengaan ten laatste 1 uur tot maximaal 12 uur op 
voorhand, en bij het stoppen met vissen ten laatste 1uur voor het verlaten van de zone indien er nog 
activiteit is minder dan 4u voor vertrek. Anders wordt de laatste vangstmelding gedaan ten minste 4u 
en maximaal 6 uur van tevoren. Voor beide berichten is een goedkeuring van Noorwegen vereist. In de 
Noorse zone wordt de dagelijkse vangstmelding verstuurd tenminste om 23:59 uur. 

2.6 INSPECTIE DOOR NOORWEGEN 

 Voorafgaand 

o Selectie van vaartuig 

 Noorse te inspecteren lijst van vaartuigen 

 Risicobeoordeling (bv. nieuw vaartuig, logboek data, visserijpatronen, …) 

o Contact via radio 

o Inspectie in lijn met verwachte binnenhalen van vistuig 

 Controle-activiteiten 

o Visnetten, vistuig en hulpstukken (zie 2.2 Technische maatregelen).  

o Minimumreferentiegroottes (BMS) (zie 2.3 Controle) 

o Misrapportering 

Het is verboden om trans zonaal te vissen tussen de Noorse en Europese wateren! 

 Niet-naleving 

o Reactie van visser 

 Verplaatsen van visgrond 

 Veranderen van vistuig 

Het is volgens de Noorse wetgeving de schipper zijn verantwoordelijkheid dat het elektronisch logboek 
correct wordt ingevuld. Controleer dus vooraleer visserijactiviteiten worden gestart in de Noorse zone of 
de berichten worden verstuurd en een goedkeuring is ontvangen van de Noorse autoriteiten.  Als er niet 
tijdig een ontvangstbericht van de Noorse autoriteiten wordt ontvangen, is het raadzaam om het bericht 
opnieuw te versturen of contact op te nemen met E-catch. Volgens Noors visserijdirectoraat is het 
elektronisch logboek pas correct verstuurd op het moment dat de schipper een bericht krijgt van de Noorse 
autoriteiten met de vermelding ACK (akkoord).   
 
Gelieve een update in E-catch uit te voeren om de Noorse conversiefactoren, die het productgewicht 
omrekent naar levend gewicht, te gebruiken. Dit is eenvoudig uit te voeren door in E-Catch te klikken op 
Configuratie > Updates > Online bijwerken. 
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 Veranderen van vispatroon 

o Reactie van kustwacht 

 Schriftelijke waarschuwing: Informeren dat vangstprofiel niet conform is 

 Inbreukproces: VT wordt naar Noorse haven geleid 

 Schikking of zaak betwisten in rechtbank 

3 CONTACT 

3.1 E-CATCH SUPPORT 

+3185 77 74 445 /support@e-catch.info 

 
E-catch is 24/24u bereikbaar en voorziet eerste hulp assistentie in het geval dat er zich problemen (bv. bij 
inspectie, elektronisch logboek, …) voordoen in de Noorse zone.  
 
Meld E-catch tijdig dat u gaat vissen in de Noorse zone door een e-mail te sturen naar info@e-catch.eu.  
 

3.2 DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ  

+3250 24 83 40/zeevisserij@lv.vlaanderen.be /  inspectie.zeevisserij@lv.vlaanderen.be  

3.3 NOORSE FMC 

+4755 23 83 36 / fmc@fiskeridir.no 
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