
PROTOKOLL
FOR DEN 48. SESJON I DEN BLANDETE

NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON

Åpning av sesjonen

Den 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i Ålesund
15.-18. oktober 2018.

Den norske delegasjonen ble ledet av A. Benjaminsen, representant for Kongeriket Norge i
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, ass. departementsråd i Det kg1.nærings- og
fiskeridepartement. Nestleder for den norske delegasjonen var Guri Mæle Breigutu,
stedfortredende representant for Kongeriket Norge i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon, seniorrådgiver i Det kg1.nærings- og fiskeridepartement.

Den russiske delegasjonen ble ledet av I.V. Sjestakov, representant for Den russiske
føderasjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, viseminister i Den russiske
føderasjons landbruksrninisterium og leder for Det føderale fiskeribyrå. Nestleder for den
russiske delegasjonen var V.I. Sokolov, stedfortredende representant for Den russiske
føderasjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, nestleder for Det føderale
fiskeribyrå.

Partenes delegasjoner fremgår av Vedlegg 1.

Partene henviste til den ekstraordinære 41. sesjonen som ble avholdt i Moskva 8.-9. februar
2012 og protokollen fra denne, herunder punkt 4 om fiske i havområdet ved Svalbard.

Partene fremhevet betydningen av den praktiske fremgangsmåte som Den blandete norsk-
russiske fiskerikommisjon følger i samsvar med Fiskeriavtalene av 1975 og 1976. Denne
tilnærmingen bygger på en erkjennelse av at fiskebestander som vandrer mellom de ulike
soner i 13arentshavet og Norskehavet, reguleres i hele deres utbredelsesområde.

Partene understreket betydningen av god kommunikasjon og diskuterte praktiske tiltak i hele
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjons virkeområde for å forebygge misforståelser
som kan føre til unødvendig stans i fisket og alvorlige inntektstap for fiskebåtrederne.

Godkjenning av dagsordenen

Partene godkjente dagsordenen, jf. Vedlegg 2.

Arbeidsgrupper

I samsvar med § 3 i Forretningsordenen for Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon
oppnevnte partene felles arbeidsgrupper for:
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- statistikk
- kontroll
- forskningssamarbeid
- sel i det nordøstlige Atlanterhavet
- protokoll

4. Utveksling av fangststatistikk for 2017 og hittil i 2018

Partene utvekslet fangststatistikk for Barentshavet og Norskehavet for 2017 (jf. Vedlegg 13)
og hittil i 2018 på skjema, som ble omforent på 45. sesjon i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon, og diskuterte den fremlagte informasjonen.

Partene var enige om å gi Det permanente utvalg i oppdrag å vurdere endringer i formatet på
og en presisering av innholdet i tabellene i vedlegg nr.3-6 og 13 til protokollen til Den
blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Den russiske parten viste til at det i 2017 gjensto henholdsvis 846,4 tonn og 1 072,6 tonn av
kvotene på torsk og hyse. Disse kvantaene ble overført til 2018, uten endring av rettsaktene
om fordeling av de nasjonale kvotene for 2017. Det gjensto henholdsvis 162 tonn av
blåkveitekvoten og 2 774 tonn av uerkvoten (S. mentella) i 2017.

Den norske parten viste til at den justerte torskekvoten for 2017 ble overfisket med 212 tonn,
hvilket innebærer at 212 tonn er fratrukket kvoten i 2018. 14 872 tonn av den justerte
hysekvoten gjensto i 2017, hvorav 10 956 tonn er overført til kvoten i 2018. Blåkveitekvoten i
2017 ble overfisket med 516 tonn, mens det gjensto en ubenyttet andel på 1 537 tonn av
uerkvoten (S. mentella) i 2017.

Partene viste til at den fel les norsk-russiske innsatsen mot overfiske av torske- og hysekvotene
i Barentshavet og Norskehavet har gitt positive resultater. Partene bemerket at det er
nødvendig å fortsette arbeidet med å beregne det totale uttaket av torsk og hyse i Barentshavet
og Norskehavet i henhold til «Metoden for en samlet analyse av satellittsporingsdata og
informasjon om transport og landinger av fiskeprodukter av torsk og hyse».

Partene var enige om å ha som et prioritert mål å bruke alle mulige virkemidler for å avdekke
og forhindre ulovlige fangster av fisk.

Partene utveksler månedlig informasjon om:
partenes landinger i den andre parts havner på fartøynivå
partenes kvoter av torsk og hyse i ICES I og II på fartøynivå
partenes fangster i hverandres økonomiske soner (jf. Vedlegg 5 og 6)
fangststatistikk over torsk, hyse, lodde, kolmule og reker i ICES I og II

Den norske parten foreslo at den månedlige utvekslingen av informasjon vedrørende kvoter
og fangster i framtiden også bør omfatte blåkveite, lodde og uer (S. mentella), som også
inngår i fel lesbestandene som forvaltes av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.
Partene var enige om å diskutere det norske forslaget i forbindelse med at Analysegruppen i
løpet av 2019 skal utarbeide forslag til endring av metode.
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Partene har rett til å overføre ubenyttede andeler av forskningskvoter og tredjelandskvoter, til
sine nasjonale kvoter, samt å benytte kvotefleksibilitet på deler av torske- og hysekvotene jf.
punkt 5.1 i protokollen. Partene informerer hverandre om overføringene på de årlige
sesjonene.

Den russiske parten bekreftet ønsket om å få informasjon fra den norske parten om landinger
av russiske fiskeprodukter i Norge som videresendes til tredjeland. Den norske parten
bemerket at all fangst landet i Norge, blir registrert som førstegangslandinger og rapportert til
flaggstaten.

Den norske parten informerte om at den har satt av kvoter på 7 000 tonn torsk og 300 tonn
hyse tilrekreasjonsfisket for hvert av årene 2017 og 2018.

5. Regulering av fisket etter torsk og hyse i 2019

5.1 Fastsettelse av totalkvoter og fordeling av kvoter

På 46. sesjon i Den blandete norsk-russiske flskerikommisjon i 2016 fastsatte partene en
forvaltningsregel for torsk som skal gjelde i 5 år. Partene bekreftet på 48. sesjon at denne
ligger fast.

I fastsettelsen av TAC for torsk for 2019 ble det tatt hensyn til de siste vurderingene av
bestanden, anbefalingene fra ICES, samt torskens rolle i økosystemet i Barentshavet og den
relative stabiliteten i TAC de siste årene. Ut fra dette ble TAC for nordøst-arktisk torsk for
2019 fastsatt til 725 000 tonn. Dette tilsvarer et nivå for fiskedødelighet som tidligere har vært
testet av ICES og funnet å være føre-var, men er høyere enn det føre-var-nivået som er
akseptert av ICES.

Med utgangspunkt i den relative stabiliteten i TAC for hyse de siste årene, og for å sikre
rasjonel I utnytting av den kommende gode rekrutteringen til hysebestanden, besluttet partene
å begrense reduksjonen av TAC fra 2018 til 2019 til 15 %. I tråd med dette fastsatte partene
TAC for nordøst-arktisk hyse 2019 til 172 000 tonn.

Forvaltningsreglene for torsk og hyse er gjengitt i Vedlegg 12.

Etter kommisjonens bestemmelser om mulighet til å overføre torske- og hysekvoter fra år til
år, har partene overført følgende kvoter:

Den norske parten har overført 212 tonn torsk av kvoten fra 2018 til 2017 og overført 10 956
tonn hyse av kvoten fra 2017 til 2018.

Den russiske parten har overført 846,4 tonn torsk og 1 072,6 tonn hyse som ikke ble tatt ut i
2017 til 2018 uten endring av rettsaktene om fordeling av de nasjonale kvotene for 2017.

Norges og Russlands bruk av avtalen om overføring av kvoter for torsk og hyse mellom år er
framstilt i Vedlegg 13, tabell VII.
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Partene bekreftet det de ble enige om på 47. sesjon i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon vedrørende muligheten for å overføre inntil 10 % av sine torske- og
hysekvoter fra 2018 til 2019 (jf. punkt 5.1 i protokollen fra 47. sesjon).
Partene viderefører avtalen om mulighet for å overføre inntil 10 % av torske- og hysekvotene
sine fra 2019 til 2020. En slik overføring kommer i tillegg til vedkommende parts kvote for
2020. Partene kan også gi fartøyene sine tillate1se til å fiske inntil 10 % mer enn sine egne
torske- og hysekvoter i 2019. Den maksimalt tillatte overføringsandelen er 10 % av partenes
nasjonale torske- og hysekvoter som angitt i Vedlegg 3 til protokollen for 48. sesjon i Den
blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Ethvert kvantum som fiskes over den berørte
partens kvote i 2019, trekkes fra kvoten for 2020.

Partene var også enige om at overføringsmulighetene for de nasjonale torske- og hysekvotene
fra år til år som er nevnt ovenfor, ikke medfører endringer i de kvanta for gjensidig fangst av
torsk og hyse i hverandres soner som er angitt i Vedlegg 5 i protokollene for vedkommende
sesjoner i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Partene konstaterte med tilfredshet at Analysegruppen ikke har avdekket ulovlig fiske i
Barentshavet og Norskehavet i 2017, blant annet som følge av innføring av NEAFCs
havnestatsregime fra 1. mai 2007 samt en betydelig innsats fra norske og russiske
myndigheter.

Partene er enige om å fortsette samarbeidet for å bekjempe ulovlig fiske og komme fram til
best mulige anslag over faktisk uttak av torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet.

Partene fastsatte totalkvoter for torsk og hyse for 2019 samt fordeling av disse på Norge,
Russland og tredjeland, jf. Vedlegg 3, og avsetninger av kvanta til forsknings- og
forvaltningsformål, jf. Vedlegg 10. Ubenyttet del av uttakskvanta for enkelte arter for
gjennomføring av forskning på levende marine ressurser, overvåkning av disse og innsamling
av data for å treffe forvaltningstiltak som vist til i Vedlegg 10 kan overføres til partenes
nasjonale kvoter uten ytterligere samtykke fra den andre part. Partene informerer hverandre
om slike overføringer av kvanta under de årlige sesjonene. Fordeling av tredjelandskvoten på
soner for 2019 er gjengitt i Vedlegg 4.

Partene ble enige om gjensidige kvoter av torsk og hyse i hverandres økonomiske soner, jf.
Vedlegg 5.

Partene var enige om å informere hverandre under de årlige sesjonene om kvoter som tildeles
tredjeland av fellesbestander, herunder om de kvanta som tildeles innenfor kommersielle
prosjekter.

Partene var enige om å omforene spørsmål om overføringer av kvoter som den ene parten har
tildelt tredjeland, til den andre partens sone.

5.2 Andre tiltak for regulering av fisket

Partene var enige om at det for fremtiden skal være tilstrekkelig for å få tillatelse tilå bruke
nyutviklede sorteringsristsystemer i farvann under den annen parts jurisdiksjon, at de aktuelle
spesifikasjoner for disse er godkjent i Det permanente utvalg med påfølgende rapportering til
Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.
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Partene var enige om å videreføre utveksling av informasjon om det biologiske
grunnlagsmateriale for stenging og åpning av fiskefelt på omforent skjema utarbeidet av Det
permanente utvalg.

Tekniske reguleringstiltak og felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter for 2019 fremgår
av Vedlegg 7.

Regulering av fisket etter lodde i 2019

Partene bekreftet den tidligere vedtatte forvaltningsregelen for lodde der TAC ikke settes
høyere enn at, med 95% sannsynlighet, minst 200.000 tonn lodde får anledning tilå gyte, jf.
Vedlegg 12.

Partene besluttet, i henhold til forvaltningsregelen, å ikke åpne for kommersielt loddefiske i
2019.

Regulering av fisket etter blåkveite i 2019

Partene var enige om at norske og russiske forskeres felles forskningsarbeid på blåkveite har
vært fruktbart, og at man som resultat av dette har fått kunnskap om denne bestandens biologi
og utbredelse.

Partene fastsatte en TAC for blåkveite på 27 000 tonn for 2019. Fordelingen av kvote til
Norge, Russland og tredjeland samt avsetning til forsknings- og forvaltningsformål fremgår
av Vedlegg 3, 4 og 10. Partene var enige om kvoter for gjensidig fangst av blåkveite i
hverandres økonomiske soner, jf. Vedlegg 5.

Partene var enige om å treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre overfiske av de nasjonale
kvotene på blåkveite.

Partene var enige om tekniske reguleringstiltak for blåkveite som gjengitt i Vedlegg 7.

Spørsmål vedrørende forvaltning av norsk vårgytende sild i 2019

Partene stadfestet at deres mål er et multilateralt regime for forvaltning av norsk vårgytende
sild i 2019.

Partene tok hensyn til bestandssituasjonen og behandlet ikke muligheten for å endre
forvaltningsregelen for norsk vårgytende sild under 48. sesjon.

Dialogen mellom norske og russiske forskere i tilknytning til gjennomføring av vernetiltak for
sildeyngel er forbedret i løpet av det siste året, og partene er enige om å fortsette denne.
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9. Regulering av fisket etter andre fiskeslag i 2019

Kvoter (kvanta) på andre bestander og tekniske reguleringstiltak fremgår av Vedlegg 6 og 7.

Partene var enige om at beskatning av fiskebestander som ikke er regulert med kvoter eller
uttakskvanta, bare kan skje som bifangst ved fiske av fiskeslag som reguleres med kvoter eller
uttakskvanta. Partene var enige om gjensidige bifangstkvoter (bifangstkvanta) i hverandres
økonomiske soner. Disse bifangstkvotene (bifangstkvantaene) kan bli økt dersom hensynet til
den praktiske avviklingen av fisket tilsier det. Partene vil så raskt som mulig behandle
anmodninger om å øke bifangstkvotene (bifangstkvantaene).

9.1 Uer (Sebastes mentella og Sebastes norvegicus)

Partene bekreftet følgende fordeling av bestanden av S. mentella;

Norge: 72 %
Russland: 18 %
Tredjeland: 10 % (Fiskevernsonen ved Svalbard: 4,1 %, internasjonalt farvann i
Norskehavet (NEAFC-området): 5,9 %)

Norge og Russland kan fiske på sine nasjonale kvoter i hverandres økonomiske soner så vel
som i fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann i Norskehavet (NEAFC-
området).

Russland har adgang til å fiske sin nasjonale andel på 18 % i Norges økonomiske sone.

På grunnlag av rådgivningen fra ICES fastsatte partene en TAC for S. mentella på 53 757 tonn
for 2019. Fordelingen av kvote for S. mentella til Norge, Russland og tredjeland fremgår av
Vedlegg 3.

Denne fordelingen skal gjelde i 2019 og fornyes automatisk med mindre en av partene ber om
reforhandling av andeler.

Partene var enige om at det er viktig å videreføre gjeldende reguleringstiltak for S. norvegiens
til bestanden igjen er oppe på akseptabelt reproduktivt nivå.

Partene vurderte ICES' analyse av ulike forvaltningsregler for S. mentella. En regel med
fiskedødelighet F = 0,06 og triggerpunkt Btrigger på 450 000 tonn ble vurdert som foretrukket.
En forvaltningsregel for denne bestanden bør likevel ikke vedtas før 2020 slik at man kan ta i
betraktning resultatene for S. mentella fra toktet i Norskehavet i 2019.

Tekniske reguleringstiltak fremgår av Vedlegg 7.
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9.2 Sei
Fangstkvoter (kvanta) og tekniske reguleringstiltak fremgår av Vedlegg 6 og 7.

9.2.1 Bestandstilstand for sei

Partene viste til at en målrettet og rasjonell forvaltning av seibestanden har medført
stabilisering av seibestanden på et middels nivå.

Den russiske parten informerte om at den vil utøve fiske etter sei i Russlands økonomiske
sone. Den norske parten tok dette til etterretning.

9.2.2 Om grenseoverskridende egenskaper ved bestanden av sei i Barentshavet

Den russiske parten fremla data om fordeling av sei i hele Barentshavet og informerte den
norskeen part om sin intensjon om å fortsette å forske på sei i Russlands økonomiske sone og
russisk sjøterritorium.

10. Karntsjatkakrabbe (Paralithodes camtschaticus) og Snøkrabbe (Chionoecetes opilio)
i Barentshavet

10.1 Kamtsjatkakrabbe (Paralithodes camtschaticus)

Den russiske parten informerte den norske parten om de tekniske reguleringstiltakene for
fangst av kamtsjatkakrabbe i russisk økonomisk sone. Det er ennå ikke fastsatt kvote på
kamtsjatkakrabbe for 2019 i Russland.

Den norske parten orienterte den russiske parten om utviklingen av bestanden av
kamtsjatkakrabbe. De nasjonale reguleringene omfatter et kvoteregulert område. Utenfor dette
kvoteregulerte området er det fri fangst med forbud mot gjenutsetting. Den norske kvoten i
det kvoteregulerte området er for reguleringsåret 2019 ikke fastsatt.

Partene ble enige om også heretter å informere hverandre om sine tekniske reguleringstiltak
under de årlige sesjonene.

10.2 Snøkrabbe
På bakgrunn av at Norge og Russland er ansvarlige for å treffe effektive tiltak med sikte på
forvaltning og bevaring av snøkrabbebestanden på sine kontinentalsokler, bekreftet partene
sin intensjon om å samarbeide om forskning på snøkrabbe i Barentshavet.

Fangstkvotene på snøkrabbe i Russland blir fordelt til russiske juridiske personer gjennom
tildelingsavtaler for kvoteandeler for fangst av akvatiske bioressurser.

Snøkrabben er i samsvar med russisk lovverk en kvotereguiert levende ressurs på russisk
kontinentalsokkel. Snøkrabbefisket gjennomføres i samsvar med avtaler om å tildele andeler
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innenfor rammene av årlig tildelte kvoter på den russiske kontinentalsokkelen. Russiske
brukere kan i denne sammenheng ikke fiske snøkrabbe på sine kvoter utenfor russisk
kontinentalsokkel.

Partene bekreftet sin intensjon om å diskutere å gi adgang til partenes fiskefartøy til fangst på
snøkrabbe på sine deler av kontinentalsokkelen, slik den er definert ved Overenskomst
mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon om maritim avgrensning og
samarbeid i Barentshavet og Polhavet av 15. september 2010.

Den russiske parten meddelte at det ikke er mulig for norske fartøy å fiske snøkrabbe på
russisk kontinentalsokkel på kvote som er fastsatt av den norske parten.

Den russiske parten informerte om at i samsvar med russisk lovgivning kan utenlandske
fartøyer ikke fiske snøkrabbe på russisk kontinentalsokkel uten at den russiske part har tildelt
snøkrabbekvote til vedkommende utenlandske stat på grunnlag av en regjeringsavtale.

Regulering av fisket etter reker i 2019

Partene tok til etterretning tilgjengelig informasjon fra norske og russiske forskere vedrørende
bestandssituasjonen for reker i Barentshavet.

Partene drøftet den økte intensiteten i rekefisket i Barentshavet og tilgrensende områder i de
siste årene og uttrykte bekymring over den mulige negative påvirkningen på bestanden og på
økosystemet. På bakgrunn av dette, ble partene enige om å gi forskerne i oppdrag å analysere
rekebestandens tilstand og diskutere mulige reguleringstiltak for reker.

Partene var enige om at stenging av felt ved rekefiske skal gjennomføres på grunnlag av data
om innblanding av yngel av blåkveite, torsk, hyse og uer. Partene ble på 47. sesjon enige om å
be ICES om å evaluere effekten på uerbestandene (S.mentella og S.norvegicus) av ulike
innblandingskriterier for uer i rekefisket, men ICES har ikke ferdigbehandlet forespørselen.

Den russiske parten meddelte at den planlegger å utøve fiske etter reker i hele
utbredelsesområdet for reker i 2019.

Den norske parten viste til at dagens plassering av sjekkpunkt i Russlands økonomiske sone er
til hinder for et effektivt rekefiske for norske fartøy. Den russiske parten informerte om at det
pågår et arbeid med revisjon av det russiske regelverket om sjekkpunkt. I den forbindelse vil
spørsmålet om etablering av et nytt sjekkpunkt vurderes.

Kvoter og tekniske reguleringstiltak fremgår av Vedlegg 6 og 7.

Regulering av selfangsten i 2019

Partene konstaterte at uttaket av grørdandssel i 2018 fortsatt var på et lavt nivå.

Partene var enige om at antall sel i Østisen og Vesterisen har en betydelig innvirkning på de
kommersielle fiskebestandene.
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Partene skal derfor gjennomføre et felles forskningsprogram med formål å avklare
grønlandsselens økologiske rolle i Barentshavet, herunder dens konsum av kommersielle
arter. Partene er også enige om at det er behov for et felles forskningsprogram på havert.

Tilgjengelige data tyder på at klappmyssbestanden i Vesterisen er på et så lavt nivå at
fangststoppen som ble innført i 2007, må opprettholdes. Nedgang i ungeproduksjon for
grønlandssel i Kvitsjøen i de seinere årene gjør det nødvendig med økt felles forsknings- og
overvåkingsinnsats for å finne årsaker til denne nedgangen i kullstørrelsen.

Partene fastsatte TAC for 2019 basert på rådgivning fra 10ES. Start- og stoppdato for fangst
av grønlandssel i Russlands økonomisk sone fastsettes på de årlige sesjonene i Den blandete
norsk-russiske fiskerikommisjon. Fangstperioden for grønlandssel i Russlands økonomiske
sone for 2019 gjelder fra og med 20. mars til og med 1.juni.

Kvoter (kvanta) og reguleringstiltak, herunder fangst for vitenskapelige formål, fremgår av
Vedlegg 6 og 8.

Tekniske reguleringstiltak og utkast

Partene erkjente den grunnleggende viktigheten av å utvikle felles tekniske reguleringstiltak
for fisket. Partene fremhevet i denne sammenheng resultatene av arbeidet til Arbeidsgruppen
for utarbeidelse av enhetlige felles tekniske reguleringstiltak for fellesbestander i
13arentshavet og Norskehavet, som ble opprettet på 37. sesjon i Den b1andete norsk-russiske
fiskerikommisjon.

Partene understreket viktigheten av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjons arbeid
med å forbedre overvåkings- og kontrolltiltakene for fisket på felles fiskebestander.

Tekniske reguleringstiltak og felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter fremgår av
Vedlegg 7.

Forvaltningssamarbeid innen fiskeri

Partene vil fortsette samarbeidet mellom de to lands fiskerimyndigheter for ytterligere å
effektivisere ressurskontrollen og reguleringen av fisket.

Partene var enige om at alle norsk-russiske fellesprosjekter, også forskningsprosjekter, i
forbindelse med utnyttelse av fellesbestander i Barentshavet og Norskehavet, skal behandles
av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon og godkjennes av Det norske nærings- og
fiskeridepartementet og Det russiske føderale fiskeribyrået. Hver part forplikter seg til å
informere den andre parten om hvilke kvoter som tildeles og mottas innenfor rammene av
slike prosjekter, og om de kvantaene fisk som landes i henhold til disse kvotene.
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14.1 Om implementering av tiltak vedtatt under 47. sesjon i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon vedrorende kontroll

1. Partene oppsummerte de kontrolltiltakene som er gjennomført i 2018:

1.1 Partene har fortsatt samarbeidet i NEAFC for å videreutvikle det omforente
regimet for havnestatskontroll vedrørende fiskeressursene i NEAFCs
konvensjonsområde.

1.2 Partene har samarbeidet om analyse av det totale uttaket av torsk og hyse i
Barentshavet og Norskehavet. Analysegruppen har hatt ett møte i 2018. Møtet fant
sted 13.-14. mars i Murmansk.

Partene har foretatt en felles beregning av norske, russiske og tredjelands
fiskefartøys totale uttak av torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet i 2017 i
henhold til «Metode for en samlet analyse av satellittsporingsdata og informasjon
om transport og landinger av fiskeprodukter av torsk og hyse».

Partene konstaterte at det i følge sammenstillingen av Analysegruppens
informasjon om uttaket av torsk og hyse på fartøynivå for norske og russiske
fartøy i 2017 ikke ble avdekket brudd på fiskerilovgivningen.

I henhold til punkt 14.6.4 i protokollen fra 47. sesjon i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon har Det permanente utvalg vurdert muligheten for å endre
Analysegruppens mandat.

1.3 Det ble gjennomført gjensidig utveksling av inspektører fra Den norske
Kystvakten og Den Russiske Føderasjons føderale sikkerhetstjenestes
Grensedirektorat for det vestlige arktiske området i partenes økonomiske soner i
perioden 14.-17. mai og 13.-17. august 2018.

Det ble gjennomført utveksling av inspektører som observatører fra
Fiskeridirektoratet og Den Russiske Føderasjons føderale sikkerhetstjenestes
Grensedirektorat for det vestlige arktiske området i forbindelse med kontroll i
havner. Utveksling av inspektører ved landingskontroll av russiske fartøy ble
gjennomført 17.-21. september 2018 i Murmansk.

1.4 I henhold til punkt 14.11 i protokollen fra 47. sesjon i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon har Det permanente utvalg fortsatt sitt arbeid med å utarbeide
nytt forslag til «Omforent protokoll om overenskomst mellom Norge og Russland
om saker som gjelder satellittsporingssystemer på fiskefartøy», og prosedyrer for
implementering av elektronisk utveksling av fangst- og aktivitetsdata (ERS, ECB).

Arbeidsgruppen for elektronisk datautveksling hadde møte 28.--29. august 2018 i
Moskva.

1.5 I henhold til punkt 14.9 i protokollen fra 47. sesjon i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon ga partene Det permanente utvalg i oppdrag å fortsette arbeidet
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med å få sammenlignbare data for fastsettelse av enhetlige omregningsfaktorer ved
foredling av torsk, hyse, blåkveite og snabeluer.

Arbeidsgruppen for omregningsfaktorer for produkter av fellesbestandene i
Barentshavet og Norskehavet hadde et møte i Bergen i perioden 28. mai til 1.juni
2018.

Arbeidsgruppen har gjennomført et norsk-russisk forskningstokt på måling og
beregning av omregningsfaktorer på produkter av blåkveite og snabeluer om bord
på den norske tråleren Ramoen i Norges økonomiske sone i sommersesongen
2018.

1.6 I henhold til punkt 14.4 i protokollen fra 47. sesjon i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon har partene i 2018 undertegnet en revidert utgave av
«Memorandurn om samarbeidsordninger om kontroll mellom det norske
Fiskeridirektoratet, den norske Kystvakten, Det føderale fiskeribyråets territoriale
avdeling for Barentshavet og Kvitsjøen og Den Russiske Føderasjons føderale
sikkerhetstjenestes Grensedirektorat for det vestlige arktiske område» (heretter kalt
Memorandumet).

Partene var enige om for fremtiden regelmessig å gjennomgå Memorandumet og
ved behov ta inn endringer og tillegg.

2. Partene oppsummerte de kontrolltiltakene som ikke er gjennomført i 2018:

2.1 Partene konstaterte at de ikke har fullført arbeidet med «Omforent protokoll
om overenskomst mellom Norge og Russland om saker som gjelder
satellittsporingssystemer på fiskefartøy».

2.2. Utvekslingen av inspektører ved landingskontroll av norske fartøys landinger i
Egersund i perioden 18.-22. juni 2018 ble ikke gjennomført.

14.2 Rapport fra Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål på
fiskerisektoren

Partene har gjennomgått rapporten fra Det permanente utvalg om det arbeidet som er gjort i
2018, og har funnet dette tilfredsstillende. Protokollen fra møtet i Det permanente utvalg i
Murmansk i perioden 4.-6. september 2018 vedlegges, jf. Vedlegg 9.
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14.3 Utarbeiding av regler for langsiktig, bærekraffig forvaltning av levende marine
ressurser i Barentshavet og Norskehavet og forslag til forbedring av disse

På 46. sesjon i 2016 fastsatte partene forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde. ICES har
evaluert disse forvaltningsreglene og funnet at de er i henhold til føre var-prinsippet.
Forvaltningsreglene for torsk, hyse og lodde fremgår av Vedlegg 12.

Partene vedtok på 46. sesjon å bruke disse reglene i fem år. Ved femårsperiodens utløp i 2021
skal forvaltningsreglene for torsk, hyse og lodde revurderes av Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon.

Status for arbeidet med forvaltningsregel for snabeluer er omtalt i punkt 9.1.

Partene tar sikte på å fastsette forvaltningsregel for blåkveite på kommisjonsmøtet i 2019. I
denne forbindelse er det nødvendig at forskerne gjennomfører arbeidet med å tilrettelegge
data, i samsvar med Vedlegg 10, og utarbeide en forvaltningsregel for blåkveite. Evalueringen
av denne forvaltningsregelen må gjennomføres etter beste internasjonalt anerkjente praksis for
evaluering av forvaltningsregler for langlivede bestander.

14.4 Memorandum om samarbeidsordninger mellom partenes kontrollmyndigheter

Partene er enige om at Memorandumet tjener som et godt grunnlag for å bedre kontrollen og
samarbeidet, og påpekte at det er nødvendig å videreføre arbeidet i samsvar med
bestemmelsene i det.

Partene er enige om for fremtiden å regelmessig gjennomgå Memorandumet, og om
nødvendig ta inn endringer og tillegg.

14.5 Regler om partenes utstedelse av lisenser for fiske og håndhevelse av
fiskeribestemmelsene

Partene signerte en fornyet «Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av
lisenser for hverandres fiskefartøy», jf. vedlegg 14.

Partene er enige om fortsatt å benytte «Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for
utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøy».

14.6 Kontrolltiltak for fiske i Barentshavet og Norskehavet i 2019

I. Partene orienterte hverandre om kontrollaktiviteten i sine farvann i 2018 og henledet
oppmerksomheten på ulovlig fiske og kvotekontroll.

2. Partene er enige om å videreføre samarbeidet i NEAFC med sikte på videreutvikling av
regimet for havnestatskontroll vedrørende fiskeressursene i NEAFCs
konvensjonsområde.
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Partene er enige om å fortsette samarbeidet om gjennomføring av inspeksjoner av
fiskefartøy i NEAFCs reguleringsområde, jf. pkt. 5 i Memorandumet.

Partene er enige om å videreføre arbeidet i Analysegruppen. Gruppen består av
representanter fra Fiskeridirektoratet og Kystvakten på norsk side og Det føderale

fiskeribyråets territoriale avdeling for Barentshavet og Kvitsjøen og Den Russiske
Føderasjons føderale sikkerhetstjenestes Grensedirektorat for det vestlige arktiske
området på russisk side. Eksperter kan engasjeres i gruppens arbeid.

I 2019 skal Analysegruppen møtes i Murmansk 12.-15. mars og ellers etter behov eller

i henhold til vedtak gjort av formennene i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon.

Formålet med Analysegruppen er å foreta felles vurdering av totaluttaket av torsk og

hyse for Norge, Russland og tredjeland i Barentshavet og Norskehavet i henhold til
«Metode for en samlet analyse av satellittsporingsdata og informasjon om transport og
landinger av fiskeprodukter av torsk og hyse» (heretter kalt Metoden), godkjent av

formennene på den 45. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Analysegruppen skal ferdigstille beregningene av totaluttaket av torsk og hyse i
Barentshavet og Norskehavet for 2018 før ICES starter sitt arbeid med TAC-
anbefalinger for 2020, det vil si senest innen utgangen av april 2019.

Partene er enige om at resultatene av analysen av det faktiske uttaket av torsk og hyse,

inkludert beregningene av et eventuelt ONerfiske, skal omforenes før offentliggjøring i
media.

Partene bekreftet at statistikk over det totale uttaket skal oversendes ti I ICES,

Analysegruppen skal i tillegg samarbeide om sammenstilling av informasjon på

fartøynivå vedrørende norske og russiske fartøy for å avdekke mulige brudd på
fiskeri lovgivningen.

Analysegruppen rapporterer om sitt løpende arbeid på møtene i Det permanente utvalg

og fremlegger rapport om sitt arbeid direkte til formennene i Den blandete norsk-
russiske fiskerikommisjon.

Partene var enige om følgende endringer i Analysegruppens mandat:

Foreta felles beregning av totaluttaket av alle fellesbestandene for norske,

russiske og tredjelands fartøy i henhold til den omforente Metoden.

Samarbeide om sammenstilling av informasjon på fartøynivå for norske,

russiske og tredjelands fartøy med det formål å avdekke mulige overtredelser av
fiskeriregelverket ved utøvelse av fiske på fellesbestandene.

I forbindelse med dette vil Analysegruppen utarbeide og legge frem forslag til
endringer i Metoden før det neste møtet i Det permanente utvalg.
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Partene bekreftet at det operative samarbeidet om kontroll vil gjennomføres innenfor
rammene av Memorandumet og at bemyndigede organer om nødvendig kan arrangere
møter for å drøfte spørsmål om kontroll, avdekking av overtredelse og sanksjoner
knyttet til overtredelser av fiskeribestemmelsene i Barentshavet og Norskehavet. Til
disse møtene kan også representanter fra politi, påtale-, toll- og skattemyndighetene
inviteres.

Partene er enige om at felles analyse av risikoen for overtredelse av
fiskerilovgivningen under fiske på fellesbestandene, utveksling av informasjon om
problemområder innen kontroll og forslag om tiltak i forbindelse med reguleringen av
fisket på fellesbestandene, skal gjennomføres innen rammene av Memorandumet.

Partene bekreftet at de for å oppnå større grad av harmonisering av kontrolltiltak vil
fortsette å gjennomføre gjensidig utveksling av inspektører som observatører både på
sjøen og i forbindelse med landingskontroll av fangster fra norske fartøy i norske
havner og fra russiske fartøy i russiske havner.

Partene er enige om å gjennomføre rettidig utveksling av fiskeriregler via diplomatiske
kanaler.

Partene er enige om å fortsette praksisen med å arrangere seminarer for
fiskeriinspektører og representanter for fiskeriforvaltningsmyndighetene etter behov.

Det permanente utvalg bestemmer når det skal avholdes seminarer.

Partene er enige om at norske fiskefartøy ved fiske i Russlands økonomiske sone i
Barentshavet fortsatt vil bruke fangstdagbokskjema slik det fremgår av vedlegg 15.
Russiske fartøy skal ved fiske i Norges økonomiske sone bruke fangstdagbokskjema
slik det fremgår av vedlegg 16.

Omforente kontrolltiltak fremgår av vedlegg 11.

14.7 Retningslinjer for gjennomføring av inspeksjoner av fiskefartøy i Barentshavet og
Norskehavet

Arbeidsgruppen for utarbeidelse av retningslinjer for gjennomføring av inspeksjoner av
fiskefartøy i Barentshavet og Norskehavet har som en følge av forskjeller i landenes nasjonale
lovgivning, ikke klart å utarbeide omforente retningslinjer, og partene er derfor enige om
midlertidig å stanse arbeidet.

14.8 Tredjelands fiske og gjennomføring av Avtale av 15. mai 1999 mellom Norge, Den
Russiske Føderasjon og Island om visse samarbeidsforhold på fiskeriområdet

Partene utvekslet informasjon om gjennomføring av den trilaterale avtalen mellom Norge,
Den russiske føderasjon og Island og konstaterte at avtalen har fungert etter sin hensikt.
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Frist for anmodning om revisjon av avtalen og de bilaterale protokollene for neste periode er
•juli 2022. Partene vil underrette hverandre om eventuelle anmodninger i denne forbindelse

offisielt og i god tid før fristen utløper.

Partene bekreftet igjen sin enighet om at ved inngåelse av kvoteavtaler med tredjeland, skal
tredjeland forplikte seg til å begrense sitt fiske til de kvoter som er tildelt av kyststatene,
uavhengig av om fisket skjer i eller utenfor Norges og Russlands fiskerijurisdiksjonsområder.

Partene drøftet tredjelands fiske i Barentshavet og Norskehavet og var enige om å videreføre
aktiv kontroll med dette fisket slik at det bringes til opphør når de tildelte kvotene er
oppfisket.

Partene bekreftet sin enighet om at reguleringstiltakene for bestanden av nordøst-arktisk torsk
og hyse gjelder i hele deres utbredelsesområde.

14.9 Felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter

Partene var enige om at anvendelse av nøyaktige omregningsfaktorer er av avgjørende
betydning for å få et sant bilde av ressursuttaket.

Partene var enige om å bruke felles omregningsfaktorer som angitt i Vedlegg 7.

Partene understreket nødvendigheten av fortsatt å gjennomføre forskningstokt på rnåling og
beregning av omregningsfaktorer.

Partene var enige om å gjennomføre et felles forskningstokt på et norsk fartøy i Norges

økonomiske sone og/eller fiskevernsonen ved Svalbard for høstsesongen 2019 med det formål

å foreta måling og beregning av omregningsfaktorer for følgende produkter av blåkveite og

snabeluer (S. mentella):

Blåkveite, sløyd med hode

Blåkveite, sløyd uten hode (rundsnitt)

Blåkveite, sløyd uten hode (japankuttet) med spord

Blåkveite, sløyd uten hode (japankuttet) uten spord

- Snabeluer, sløyd med hode

Snabeluer, sløyd uten hode (rundsnitt)

- Snabeluer, sløyd uten hode (japankuttet)

Partene ga det Det permanente utvalg i oppdrag å videreføre arbeidet med å få

sammenlignbare data for fastsettelse av enhetlige omregningsfaktorer ved foredling av torsk,

hyse, blåkveite og snabeluer.
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14.10 Prosedyre for stengning og åpning av fiskefelt

Partene vurderte erfaringen med anvendelse av «Felles norsk-russiske retningslinjer for
stengning og åpning av fiskefelt for bunnfisk og reke», utarbeidet av Det permanente utvalg i
1999 (Retningslinjene).

Partene er enige om at Retningslinjene er et sentralt element i en optimal forvaltning og at de
skal omfatte følgende:

Kriterier for stengning av fiskefelt fremgår av Vedlegg 7.

Prosedyrer for prøvetaking.

Beslutningen om stengning av fiskefelt skal baseres på et tilstrekkelig antallprøver, fra minst
to fangster i hvert område som kan antas å bli stengt.

Følgende metoder for prøvetaking skal anvendes: Minst 300 individer av torsk og hyse måles
samfengt også inkludert sei i Norges økonomiske sone. Dersom fangsten er mindre enn 300
individer, måles hele fangsten, se for øvrig pkt. 5 i Retningslinjene.

Prøvetakingen skal utføres av følgende representanter:
- for Norge: Fiskeridirektoratet, Den norske kystvakten og Havforskningsinstituttet.
- for Den Russiske Føderasjon: Det føderale fiskeribyråets territoriale avdeling for
Barentshavet og Kvitsjøen, PINRO.

Beslutningen om stenging av fiskefelt skal treffes av:
- for Norge: Fiskeridirektoratet.
- for Den Russiske Føderasjon: Det føderale fiskeribyråets territoriale avdeling for
Barentshavet og Kvitsjøen.

Åpning av stengte felt skjer i henhold til pkt. 8 i Retningslinjene.

14.11 Elektronisk fangst- og posisjonsrapportering

14.11.1 Status for forslag til Omforent protokoll om overenskomst mellom Norge og
Russland om saker som gjelder satellittsporingssystemer på fiskefartøy

Partene diskuterte arbeidet med utkastet til omforent protokoll.

Partene ga Det permanente utvalg i oppdrag å fortsette arbeidet med den omforente
protokollen.

14.11.2. Prosedyrer for utveksling av fangst- og aktivitetsdata

Partene diskuterte arbeidet med implementering av elektronisk utveksling av data om partenes
fiskefartøys aktivitet i den annen parts jurisdiksjonsområde (ERS, ECB).

Partene er enige om at Det permanente utvalg skal fortsette arbeidet på dette området.
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15. Felles forskning på levende marine ressurser i 2019

Partene viste til at det norsk-russiske havforskningssamarbeidet representerer en av de lengste

og beste tradisjoner i samarbeidet mellom de to land. Slik forskning er en nødvendig
forutsetning for å skaffe til veie pålitelige vurderinger av fellesbestandenes tilstand, og

partene var enige om at vitenskapelige undersøkelser er en forutsetning for å fastsette kvoter
og sikre et bærekraftig fiske.

Fullstendig toktdekning av den geografiske utbredelsen for de viktigste bestandene er en

forutsetning for god rådgivning. Partene vil arbeide for å øke fleksibiliteten i dekningsområdet

til forskningsfartøyene for å oppnå større robusthet i gjennomføringen av forskningstokt. Et
forslag til hvordan dette kan oppnås vil bli utviklet på marsmøtet 2019.

Partene henviser til samarbeidet om gjennomføring av felles tokt og arbeidet med innsamling

av biologiske og oseanografiske data. Begge parter arbeider med å harmonisere
arbeidsprosedyrene og har til hensikt å utarbeide en felles beskrivelse av gjennomføringen av

slike tokt.
Partene understreket betydningen av å gjøre det enkelt at forskningsfartøy fra en part skal

kunne arbeide i den annen parts økonomiske sone. De har til hensikt å fortsette arbeidet for å

forenkle prosedyrene for utstedelse av tillatelser og for gjennomføring av toktene, herunder å

kunne gjøre endringer med omsøkte skip og deres kapteiner.

Partene konstaterte at det er uunngåelig med et uttak av levende marine ressurser under

gjennomføringen av forskningstokt. Med hensyn til informasjonsutvekslingen, skal partene
fortsette arbeidet med å harmonisere lovgivningene om gjennomføring av forskning på

levende marine ressurser som uunngåelig medfører ressursuttak til vitenskapelige formål.

Den norske parten uttrykte bekymring i forbindelse med de vanskelighetene som er oppstått
med innsamling av forskningsdata som brukes for bestandsvurdering av levende marine

ressurser og fastsettelse av TAC, knyttet til det obligatoriske kravet som er fastsatt i gjeldende

russisk lovgivning om å destruere levende marine ressurser som tas under ressursforskning i

Russlands jurisdiksjonsområder.

Den norske parten informerte den russiske parten om at norsk lovgivning fastsetter

utkastforbud for levende marine ressurser og forbud mot bruk av fiere fiskearter til oppmaling

samt at dette utkastforbudet gjelder levende marine ressurser som tas i alle områder under

norsk fiskerijurisdiksjon. Partene er imidlertid klar over motsetningene i de to lands
lovgivning om fangst av levende marine ressurser tatt som del av vitenskapelige

undersøkelser, og vil fortsatt arbeide for en harmonisering av lover og regler for
vitenskapefige undersøkelser på levende marine ressurser der fangst i forskningshensikt er

uunngåelig.

Partene merket seg at økt innsamling av data på alders- og lengdesammensetningen fra

kommersielt fiske har bidratt til å styrke datagrunnlaget for vurdering av bestandene av torsk
og hyse de siste årene. Det er likevel behov for å fortsette arbeidet med å styrke innhentingen

av prøver fra det kommersielle fisket. Partene ble enige om å treffe relevante tiltak, inkludert

tilleggsfinansiering, for å øke omfanget av innsamlede forskningsdata og forbedre
informasjonsgrunnlaget for vurdering av bestander.
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Partene fastsatte fangstkvanta for noen arter for gjennomføring av forskningsarbeid på
levende marine ressurser, overvåking av disse bestandene og innsamling av data for å treffe
forvaltningsbeslutninger. Av hensyn til transparensen i det norsk-russiske
forskningssamarbeidet understrekes betydningen av at hele fangsten for disse formål,
inklusive bifangst, skal rapporteres på vedtatt statistikkskjema (jf. Vedlegg 13).
Havforskningsinstituttet og PINRO vil i god tid før toktstart utveksle informasjon på fastsatt
måte om antall og navn på fartøy som skal delta i disse undersøkelsene og overvåking av
levende marine ressurser, tid for gjennomføring av disse og fangstkvanta, jf Vedlegg 10.

Partene vil gi rett til fiske på og fangst av sine levende marine ressurser i sine farvann til
fartøyer fra den andre part i omfang som vist i Vedlegg 10.

Partene var enige om å gjennomføre utveksling av alle biologiske og oseanografiske data som
trengs for å vurdere bestandene som utnyttes i fellesskap og for å vurdere miljøtilstanden, i
samsvar med Vedlegg 10.

Partene var enige om å bedre koordineringen av arbeidet inn mot ICES og utnevne hver sin
representant som skal ha ansvar for dette arbeidet.

Partene bekreftet at forskning på marine ressurser i begge staters jurisdiksjonsområder skal
gjennomføres i samsvar med regelverket i den staten hvis jurisdiksjonsområde slik forskning
utøves i, tatt i betraktning Avtalen av 11. april 1975 om samarbeid innen fiskerinæringen og
Avtalen av 15. oktober 1976 om gjensidige fiskeriforbindelser.

Partene vedtok det felles norsk-russiske forskningsprogrammet på levende marine ressurser
for 2019, jf. Vedlegg 10.

Den russiske part informerte om at man vil vurdere muligheten for å gjennomføre
fiskeriforskningstokt med norske forskningsfartøy i Russlands økonomiske sone i
Barentshavet (med unntak av noen områder av Barentshavet som fastsettes av Det russiske
forsvarsministeriet) basert på russisk lovgivning, under forutsetning av at en representant for
Det russiske forsvarsministeriet er til stede om bord, med fullmakter til å kontrollere at
søknadsformålet og oppgavene til forskningstoktet er i overensstemmelse med det som faktisk
gjennomføres og med en fullstendig og troverdig liste over det utstyr som brukes i
forskningstoktet.

Om bord skal det også være til stede en representant for et russisk forskningsinstitutt (PINRO
eller VNIRO), som behersker engelsk eller norsk. Norsk side garanterer at de russiske
representantene vil få kost, losji og fullgode arbeidsforhold om bord på forskningsfartøyet. De
russiske representantene vil mønstre på og mønstre av det norske fartøyet i Murmansk. Det
russiske forsvarsministeriet forbeholder seg retten til å avbryte (suspendere) påbegynte
forskningstokt i tidsrom der Russlands marine gjennomfører øvings- og opplæringstiltak.

Den norske parten uttalte at tilsvarende representasjon vil kunne gjøres på samme måte ved
gjennomføring av russiske forskningstokt i norske havområder. Når Russlands marine
gjennomfører øvings- og opplæringstiltak, angis områder som midlertidig er stengt for
skipsfart via relevante varslingssystem til tidspunkter som gjør det mulig å justere
forskningsfartøyets seilingsrute.
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Partene var enige om at nevnte forutsetnitwer tas i betraktning ved godkjenning av søknaden
og gjennomføring av fiskeriforskningstokt.

15.1 Om utbredelse av fellesbestander i Polhavet

Partene tok i betraktning den voksende interessen for Polhavet og partenes rolle i dette
området. Partene bekreftet at Norge og Russland som kyststater viser grunnleggende interesse
for og har et hovedansvar for bevaring og rasjonell forvaltning av de viltlevende marine
ressursene i Barentshavet og Polhavet, i samsvar med folkeretten. I denne sammenheng ble
det vist til møtene mellom de fem kyststatene til Polhavet (Norge, Russland, Canada,
Danmark/Grønland og USA) i Oslo i juni 2010, i Washington i mai 2013 og Nuuk i februar
2014, samt undertegning av en erklæring om tiltak mot uregulert fiske i internasjonal del av
Polhavet i Oslo i juli 2015.

En avtale om å hindre uregulert fiske i internasjonalt farvann i Polhavet som i tillegg til de
fem kyststatene også omfatter Japan, Sør-Korea, Kina, Island og EU, ble fremforhandlet fra
2015 til 2017 og undertegnet i oktober 2018. Avtalen legger stor vekt på forskning og
overvåkning og oppretter et Joint Program of Scientific Research and Monitoring. For å
besvare spørsmål som har oppstått i løpet av møter mellom myndighetene, har det parallelt
vært avholdt møter mellom forskere fra flere land. Det har vært avholdt forskermøter i 2011,
2013, 2015, 2016 og 2017. Russland deltok ikke i disse forskermøtene før avtalen ble
undertegnet. Partene understreket at det er særlig nødvendig og viktig at både norske og
russiske forskere deltar i å utarbeide forskningsprogrammet.

Den russiske parten informerte om at den er villig til å organisere et møte om
forskningsprogrammet i Russland i 2019. Den norske parten støttet dette initiativet.

Partene er enige om å lage en beskrivelse av forholdene i Polhavet i etterkant av det felles
økosystemtoktet hver høst. Partene er enige om at det er viktig å overvåke klima,
artssammensetning og utbredelse av plankton, fisk og sjøpattedyr i Polhavet.

Norsk-russisk nettsted for fisket i Barentshavet og Norskehavet

Den norske parten bekreftet at Fiskeridirektoratet er ansvarlig for drift og utvikling av
nettstedet Joint Fish på norsk side. Den russiske parten informerte om at Det føderale
fiskeribyrået vil være ansvarlig for drift og utvikling av nettstedet Joint Fish på russisk side.

Samarbeid om havbruk

Partene var enige om å videreutvikle det bilaterale forskningssamarbeidet innen havbruk, med
særlig vekt på den potensielle påvirkningen fra havbruk på økosystemet, inkludert rømming,
fiskehelse, forebyggelse av sykdomsutbrudd og smittespredning.

Den norske parten informerte om at de i 2019 vil invitere den russiske parten til et seminar om
havbruk.

Partene var enige om at det på seminaret vil delta forskere og representanter fra
myndighetsorganer.
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Partene var også enige om å legge til rette for næringsmessig erfaringsutveksling og
kunnskapsoverføring innenfor rammene av Den norsk-russiske regjeringskomrnisjon for
økonom isk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid.

18. Eventuelt

18.1 Hvalfangst
Forvaltningen av den norske fangsten av vågehval gjennomføres i henhold til prosedyrer
utviklet av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC), og partene er kjent med at
fangsten er bærekraftig og uten negative effekter på bestanden.

Partene konstaterte at fangsten før 1988 foregikk i både Norges og Russlands økonomiske
soner i Barentshavet, men at Russlands økonomiske sone har vært stengt for norske
hvalfangere etter 1992.

Den norske parten tok opp spørsmålet om muligheten for norske fartøy til å drive fangst av
vågehval i hele Barentshavet, inkludert Russlands økonomiske sone.

Den russiske parten informerte om at norske fartøy i samsvar med russisk lovgivning ikke kan
drive fangst av hval på norsk kvote i Russlands økonomiske sone.

18.2 Marin forsøpling

Marin forsøpling ansees som en stadig større global utfordring, og er også et voksende
problem i Barentshavet. Norge og Russland jobber aktivt på en rekke internasjonale arenaer
mot marin forsopling. FN's bærekraftsmål (SDG) 14 om bevaring og bærekraftig bruk av hav
og marine ressurser erklærer at marin forsøpling skal forhindres og reduseres innen 2025.

Partene var enige om å ha oppmerksomhet på den delen av marin forsøpling som relaterer seg
til fiskeriaktivitet, herunder kartlegging, forskning og erfaringsutveksling.
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19. Avslutning av sesjonen

Partene var enige om å avholde neste ordinære sesjon i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon i Russland i oktober 2019.

Partene var enige om å gjennomføre et formannsmøte for å drøfte aktuelle saker i det
bilaterale fiskerisamarbeidet i perioden mellom sesjonene. Tid og sted for formannsmøtet
avtales per korrespondanse.

Denne protokol len er utferdiget 18. oktober 2018 i Ålesund på norsk og russisk med samme
gyldighet for begge tekster.

Representant for Kongeriket Norge
i Den blandete norsk-russiske

fiskerikommisjon

Representant for Den russiske fod rasjon
i Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon

A. Benjaminsen I.V. Sjestakov
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VEDLEGG 3

OVERSIKT OVER FORDELING AV KVOTER MELLOM NORGE, RUSSLAND OG TREDJELAND I 2019 (I TONN)




SUM

TOTAL KVOTE

AVSETNING

TILKVOTEANDEL

TREDJELAND

OVERFØRINGER

FRAFRA NORGE

RUSSLANDTIL

TIL NORGERUSSLAND

NASJONALE KVOTER

NORGERUSSLAND

FISKESLAG




NORGE RUSSLAND





I II III=(I-II)/2 IV=(I-II)/2 V VI VII=III+V-VI VIII=IV-V+VI

TORSK 690 000 100 606 294 697 294 697 6 000




300 697 288 697

NORSK KYSTTORSK 21 000




21 000




21 000




MURMANSKTORSK 21 000




21 000





21 0005

SUM TORSK 732 000 100 606 315 697 315 697 6 000




321 697 309 6973

HYSE 164 000 10 840 76 580 76 580 4 500




81 080 72 0803

BLÅKVEITE ]
25 500 1 020 13 005 11 475




13 005 11 4754

UER (S. mentella)2
53 757 5 376 38 705 9 676




2 000 36 705 11 676

'Totalkvote for blåkveite fordeles med 51 % til Norge, 45 % til Russland og 4 % til tredjeland

2 Totalkvote for uer (S. mentella)fordeles med 72 % til Norge, 18 % til Russland og 10 % til tredjeland

3 Kvanta kan fordeles i henhold til ulike uttaksregimer, de nevnte kvantaene kan fiskes av den russiske parten blant annet i dens sjøterritorium og indre farvann

4 Inklusive 2 200 tonn til bifangst ved fiske på andre arter, begrenset til 4 % av landet fangst, for fartøy som ikke har kvote. Bifangst av blåkveite for fartøy som har kvote på

denne arten, avregnes mot den tildelte blåkveitekvoten

Kvantaene kan fordeles til uttaket ved kommersielt fiske og (eller) kystfiske



VEDLEGG 4

FORDELING AV TREDJELANDSKVOTEN AV TORSK, HYSE, BLAKVEITE OG
UER (S. MENTELLA) I 2019 (I TONN)

SVALBARD- NORGES ØK. RUSSLANDS
FISKESLAG TOTALT

OMRÅDET1 SONE2 ØK. SONE2

TORSK 100 606 28 440 41 979 30 187

HYSE 10 840 2 7883 4 684 3 368

BLÅKVEITE 1 020 1 020




UER (S. mentella) 5 3764 2 204




lEventuelle ubenyttede kvanta skal tilbakeføres til Norges og Russlands nasjonale andeler i

samsvar med fordelingsnøkkelen for disse bestandene

2Eventuelle ubenyttete andeler kan overføres til nasjonal kvote

3Bare som bifangst

43 172 tonn i internasjonalt farvann i Norskehavet (NEAFC)



VEDLEGG 5

KVOTER I 2019 FOR GJENSIDIG FANGST AV TORSK, HYSE, BLÅKVEITE OG UER (S. MENTELLA) FOR NORGE OG

RUSSLAND I DE TO LANDS ØKONOMISKE SONER (I TONN)

OMRÅDER FISKESLAG

NORGES KVOTER I

RUSSLANDS

TORSK HYSE BLAKVEITE

UER

(S. mentella)

ØKONOMISKE 200 000 47 000 13 005 36 705

SONE







RUSSLANDS







KVOTER I NORGES







ØKONOMISKE 200 000 47 000 11 475 11 676

SONE









VEDLEGG 6

I. KVOTER (KVANTA) TIL RUSSLAND I NORGES ØKONOMISKE
SONE (I TONN) I 2019

BESTAND KVOTE MERKNADER

Vanliguer
(Sebostesnorvegicus)

Snabeluer
(Sebastesmentello)

2 000 Bifangst, maksimum 20 %i hver enkelt fangst

Kan fiskesi et nærmere avgrenset område i Norges
økonomiskesone hvis koordinater vil bli presisert,
o i fiskerisonenved Jan Ma en utenfor 12n. mil
Direkte fiskeog bifangst (Inntil2 000tonn kan
fiskesi et direkte fiske)

Kolmule
1)

(Micromesistiuspoutossou)

Sei 12000

Steinbiter Direkte fiskeog bifangst (900tonn bifangst ved
(deriblantblåsteinbit) trålfiske;4 100tonn ved linefiske)

Ikke kvoteregulertebestander tatt som bifangst i
fiske etter kvotere ulerte bestander

,)Denrussiskekolmulekvotenvilbli fastsattetter at kyststatsforhandlingenefor denne bestanden er
gjennomført,og den russiskeparten skal skriftliginformeresom dette. Russlandskvote fastsettes
proporsjonalt med endring i Norgeskvote.Denrussiske parten setter av 400tonn kolmule av sin
nasjonalekvote til bifangstved fiskeetter norsk vårgytende sild for russiske fartøy som ikkehar
kolmulekvote.Russiskefartøy somhar kolmulekvote,skal ved fiskeetter norsk vårgytende sild
benytte den kolmulekvotende har fått tildelt.

II. KVOTER (KVANTA) TIL NORGE I RUSSLANDS ØKONOMISKE
SONE (I TONN) I 2019

5 000

Andre bestander 2 500

BESTAND

Reker2)

Steinbiter2)

FIyndrer
(Blantannet rødspette

og gapeflyndre)2)

KVOTE MERKNADER

6 000

10003)Direkte fiskeog bifangst

200 Direkte fiskeog bifangst

Andre bestander2) 500
Ikke kvoteregulerte bestander tatt som bifangst i
fiskeetter kvotere ulerte bestander

Grønlandssel 7 000dyr Fan st i Østisen

2) I Den russiske føderasjonfastsettesingen TAC
Inkluderer 500tonn blåsteinbit



VEDLEGG 7

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER
FOR FISKEPRODUKTER

I. TEKNISKE REGULERINGSTILTAK

Torsk og hyse

Minstemålet for torsk er 44 cm, minstemålet for hyse er 40 cm. Det tillates en total
innblanding av torsk, hyse og sei under minstemål på 15 % av det totale antallet torsk,
hyse og sei i hver fangst. Hvis denne grensen overskrides, skal det angjeldende
området stenges.

1.2. I tilfelle det totalt i et fangstområde er mer enn 15 % torsk, hyse og sei i antall under
fastsatte minstemål i fangstene, treffer hver av partene vedtak, på grunnlag av
forskningsdata, om stengning av angjeldende område. Vedtak om stenging eller
åpning av fiskefelt trer i kraft 7 dager etter at partene har informert hverandre om
vedtaket. Vedtaket om stenging og åpning trer i kraft straks for de to lands fartøy som
mottar informasjon om vedtak direkte fra de ansvarlige myndigheter.

Lodde

2.1 Minstemålet for lodde er 11cm. Det er tillatt å ha en innblanding på 10 % (i antall)
under minstemål.

2.2 Det tillates ikke bruk av trål eller not med en maskevidde mindre enn 16 mm. Det kan
utvendig rundt trålposen brukes inntil tre forsterkningsnett med minste maskevidde på
80 mm. Partene tillater bruk av rundstropper, og det er ikke begrensninger i antallet
som kan benyttes.

2.3 For å hindre fangst av unglodde er det forbudt å fiske lodde nord for 74°N. På

grunnlag av data fra forskningstokt kan denne grensen justeres.

2.4 For å hindre fangst av fisk under minstemål av andre arter i loddefisket skal partene,
på grunnlagav forskningsdata, iverksette nødvendige tiltak i sine respektive soner. 1
denne forbindelse skal bifangst av fisk under minstemål av hver av artene torsk, hyse,
sild og blåkveite ikke overstige 300 eksemplarer pr. tonn lodde. I tilfelle det i et
fangstområde er høyere bifangster i loddefisket av torsk, hyse, sild og blåkveite enn
anført ovenfor, skal hver av partene treffe vedtak om stenging av det aktuelle området.
Vedtak om stenging eller åpning av fiskefelt trer i kraft 7 dager etter at partene har
informert hverandre om vedtaket. Vedtaket om stenging eller åpning trer i kraft straks
for de to lands fartøy som mottar informasjon om vedtak direkte fra de ansvarlige
myndigheter.
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Sei

3.1 Minstemålet på sei under kommersielt trålfiske er 45 cm.

3.2. I fisket etter torsk og hyse er det tillatt å ba inntil 49 % bifangst av sei i vekt av de
enkelte fangster og av landet fangst.

3.3 I fisket etter norsk vårgytende sild nord for 62°N er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst
av sei i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

Blåkveite

Minsternalet for blåkveite er 45 cm. Innblanding av blåkveite under minstemål skal
ikke overstige 15 % av antall individer av den totale fangsten i hvert hal.

Uer

5.1 Minstemålet for uer er 30 cm. Innblanding av uer under minstemål skal ikke overstige
15 % i antall individer av totalfangsten i hver enkelt fangst.

5.2 Ved fiske med bunntrål på andre arter er det tillatt å ha en bifangst av uer på inntil
20 % av totalvekten i hver enkelt fangst og av landet fangst.

5.3 Ved fiske med pelagisk trål etter andre arter er det tillatt å ha en bifangst av uer på
inntil 1 % av totalvekten i hver enkelt fangst og av landet fangst. Ved fiske etter
vassild skal bifangsten av uer imidlertid ikke overstige 5 % av fangsten i vekt i hver
enkelt fangst og av landet fangst.

Kolmule

6.1 Fartøy som ikke har kvote på norsk vårgytende sild kan i fisket etter kolmule ha
bifangst på inntil 10 % norsk vårgytende sild i den enkelte fangst og inntil 5 % ved
landing.

6.2 Fartøy som ikke har kvote på makrell kan i fisket etter kolmule ha bifanQst på inntil
10 % makrell i den enkelte fangst og inntil 5 % ved landing.

Norsk vårgytende sild

7.1 Fartøy som ikke har kvote på kolmule kan i fiske etter norsk vårgytende sild ha
bifangst på inntil 10 % kolmule i den enkelte fangst og inntil 5 % ved landing.

7.2 Fartøy som ikke har kvote på makrell kan i fisket etter norsk vårgytende sild ha
bifangst på inntil 10 % makrell i den enkelte fangst og inntil 5 % ved landing.
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7.3 Fartøy som utøver fiske etter sild og har kvoter for å fiske etter kolmule kan ha
bifangst av kolmule i hele utbredelsesområdet av kolmule.

Reker

8.1 Ved fiske etter reker med bunntrål skal minste maskevidde være 35 mm. Det er påbudt
å bruke sorteringsrist med maksimum 19 mms avstand mellom spilene i alt
rekefiske. Det er tillatt å benytte fiskepose med forsterkningsnett under rekefiske,
forutsatt at maskevidden på forsterkningsnettet er minst 80 mm.

8.2 Bifangst av torskeyngel skal ikke overstige 800 eksemplarer pr. tonn reker, av
hyseyngel 2 000 eksemplarer pr. tonn reker, og av ueryngel 300 eksemplarer pr. tonn
reker. Bifangst av blåkveite skal ikke overstige 300 eksemplarer pr. tonn reker.

8.3 Ved stenging av felt på grunn av for stor innblanding av blåkveite eller yngel av torsk,
hyse og uer skal vedtak om stenging eller åpning av fiskefelt tre i kraft 7 dager etter at
partene har informert hverandre om vedtaket. Vedtaket om stenging og åpning trer i
kraft straks for de to lands fartøy som mottar informasjon om vedtak direkte fra de
ansvarlige myndigheter.

Fangstdagbok

Innen utgangen av hvert døgn er det tillatt å korrigere opplysninger i fangstdagboken
om angjeldende døgns fangst.

Fangstredskap

10.1 Det er forbudt å benytte flytetrål i torskefisket.

10.2 Ved fiske av torsk, hyse, sei, blåkveite og uer med bunntrål skal minste maskevidde
for hele utbredelsesområdet til disse artene være 130 mm.

10.3 Ved fiske etter torsk, hyse, sei, blåkveite og uer med snurrevad nord for 64° nordlig
bredde skal minste maskevidde for hele utbredelsesområdet til disse artene være 130
mm. Kun fiskepose med kvadratmasker med en minste maskevidde på 125 mm kan
benyttes i området nord og øst for følgende linjer:

73°40.50 N 17°00.00 Ø (ved Norges økonomiske sones ytre grense)
72°00.00 N 17°00.00 Ø
71°30.00 N 20°00.00 Ø
71°30.00 N 23°00.00 Ø
70°58.50 N 23°00.00 Ø (ved 4 nautiske mils grensen og langs denne tit)
70°45.00 N 21°59.00 Ø
70°40.00 N 21°59.00 Ø
70°30.80 N 22°47.00 Ø
70°18.70 N 23°25.90 Ø

I området mellom denne linjen og 64° N er det tillatt å benytte snurrevad med
fiskepose med kvadratmasker med en minste maskevidde på 125 mm.
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10.4. Minste maskestørrelse under fiske på uer med garn skal være mjnst 120 mm.

11. Sorteringsristsystemer

11.1. Det er påbudt å bruke sorteringsrist ved trålfiske etter torsk, hyse, sei og blåkveite,
unntatt i særlig angitteområder i Barentshavet.

11.2. Det er tillatt å benytte småmasket not og/eller dukmateriale i lede- og akterpanel i
ristsystemene.

11.3. Ved fiske etter torsk, hyse, sei og blåkveite skal spileavstanden i sorteringsristen være
minst 55 mm.

Sorteringsrist med spileavstand på 50 mm er tillatt benyttet i følgende område:

1området i Norges økonomiske sone avgrenset i sør av 62° N og i nord av rette linjer
mellom følgende posisjoner:

I. 70058,50' N 23°00,00' Ø (ved 4 nautiske mils grensen)

71030,00' N 23°00,0010

71030,001N 20000,00' Ø

72°00,00' N 17000,00' Ø

73°40,50' N 17°00,00' Ø (ved Norges økonomiske sones ytre grense),
videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til

72°10,78 'N 10018,7010 (krysningspunkt for yttergrensen for Norges økonomiske
sone og yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard).

11,4. Bruken av sorteringsristsystemer skal være i overensstemmelse med de tekniske
kravene som er godkjent av begge partenes myndigheter. Det er utarbeidet omforente
spesifikasjoner for godkjente sorteringssystemer.

Ved kontroll av bruk av sorteringsrist i torsketrål skal kontrollmyndighetene anvende
instruksen av 7. oktober 2005, utarbeidet av Det permanente utvalg for forvaltnings-
og kontrollspørsmål på fiskerisektoren.

Partene var enige om at det for fremtiden skal være tilstrekkelig for å få tillatelse til å
bruke nyutviklede sorteringsristsystemer i farvann under den annen parts jurisdiksjon,
at de aktuelle spesifikasjonene for disse er godkjent i Det permanente utvalg med
påfølgende rapportering til Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

12. Måling av maskevidde i trål og snurrevad

Maskevidden måles ved at et fiatt mål som er 2 mm tykt og som har en bredde som tilsvarer
fastsatt maskevidde lett skal kunne føres gjennom masken med et trykk som tilsvarer 5 kg når
masken er strukket diagonalt i redskapets lengderetning i våt tilstand.

Maskevidden skal normalt fastsettes som gjennomsnittet av en eller fiere serier på 20 masker
etter hverandre i redskapets lengderetning, eller dersom fiskeposen har mindre enn 20 masker
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en serie med det maksimale antall masker. De målte maskene skal være minst 10 masker fra

leisene og minst 3 masker fra cod-lina. 1småmasket trål skal de målte maskene være minst

0,5 meter fra cod-lina. Masker som er ujevne på grunn av reparasjoner og liknende skal ikke
regnes med ved fastsettingen av gjennomsnittet.

Måling av fisk

Fiskens lengde skal måles fra snutespissen (med lukket snute) til enden av spordens ytterste

stråler.

Beregning av innblanding av fisk under minstemål

Innblanding av fisk under minstemål skal regnes i antall i de enkelte fangster.

II. FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

1. Torsk

Følgende felles omregningsfaktorer skal benyttes ved ressurskontroll og ved beregning av

ressursuttak for norske, russiske og tredjelands fartøyer:

- sløyd med hode: faktor 1,18
sløyd uten hode rundsnitt: faktor 1,50

- sløyd uten hode rettsnitt: faktor 1,55
- sløyd uten hode uten ørebein faktor 1,74

For rnaskinprodusert filet:

filet med skinn (med bein): faktor 2,65
- filet uten skinn (med bein): faktor 2,84
- filet uten skinn (uten bein): faktor 3,25

filet med skinn (uten bein): faktor 2,95
filet med skinn (uten bein), uten buklapp: faktor 3,16

- filet uten skinn (uten bein), uten buklapp: faktor 3,43

2. Hyse

Følgende felles omregningsfaktorer skal benyttes ved ressurskontroll og ved beregning av

ressursuttak for norske, russiske og tredjelands fartøy:

- sløyd med hode: faktor 1,14

- sløyd uten hode rundsnitt: faktor 1,40

sløyd uten hode uten ørebein: faktor 1,69

For maskinprodusert filet:

filet med skinn (med bein): faktor 2,76
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filet uten skinn (med bein): faktor 3,07
- filet uten skinn (uten bein): faktor 3.15

filet med skinn (uten bein): faktor 2,80
filet med skinn (uten bein), uten buklapp: faktor 3,01
filet uten skinn (uten bein), uten buklapp: faktor 3,28
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The48th Sessionof the JointNorwegian- RussianFisheriesCommission,Ålesund,Norway,
15-18October2018

REPORT OF THE WORKING GROUP ON SEALS

Participants:
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Contents:

1Exchangeof informationand summaryof seal catchesin 2018.

Exchangeof infonnationand summaryreportsof researchactivitiesin 2018.

The statusof stocksandmanagementadvicefor2019.

Researchprogramfor2019+.

Otherissues

Adoptionof report

1. EXCHANGE OF INFORMATION AND SUMMARY OF SEAL CATCHES IN 2018

Norwegiancatchesin the GreenlandSea(WestIce) in 2018was takenby 1vessel,whereasno
Russiansealvesselsparticipatedin the area.Dueto the uncertainstatusfor GreenlandSea
hoodedseals,no animalsof the specieswerepermittedtaken in the ordinaryhuntoperationsin
2018.Only 14animals(whereof6 werepups)weretakenfor scientificpuiposes.In addition,3
pups weretakenin the ordinaryhunt,presumablybecausetheyweremisidentified(asharp seal
beaters)beforetheywereshot.The2018TACfor harpsealsin the GreenlandSeawas set at



26 000 1+animals(where2 pups balanceone 1+animal),i.e. the removallevel thatwould
reducethe populationwith30%overthe next 15year's period.Totalcatchesin 2018were2,703
(including1,218pups)harpseals,representingonly5% of the identifiedsustainablelevel.

A possiblereductionin harp sealpupproductionin the WhiteSeamayhaveprevailedafter2003.
Due to concernoverthis, ICESrecommendedthatremovalsbe restrictedto the estimated
sustainableequilibriumlevelof 10,0901+animals(where2 pupsbalanceone 1+animal)in the
Whiteand BarentsSeain 2018.TheJointNorwegian-RussianFisheriesCommissionhas
followedthis requestandallocated7,000sealsof this TACto Norway.A ban implementedon all
pup catchespreventedRussianhunt in theWhiteSeaduringthe period2009-2013.Thisban was
removedbeforethe 2014season.Unfortunately,however,the availabilityof ice was too restricted
to permit sealing,resultingin no commercialRussianharp sealcatchesin the WhiteSeain 2015-
2018.However,oneNorwegianvessel,huntingin the southeasternBarentsSea(theEastIce) in
2018,took a totalog 2,241(including21 pups)harpseals.Thisrepresented22%ofthe identified
sustainablelevel.

NorwegianandRussiancatchesin 2018,includingcatchesunderpermitsfor scientificpurposes,
are summarizedin the tablebelow:

Area/speciesNorway

GREENLAND SEA

Harp seals
Pups1218
Olderseals(lyr+)1485
Sum2703

Hooded seals
Pups9
Olderseals(lyr+)8
Sum171

Russia

0
0
0

0
0
0

Sum

1218
1485
2703

9
8

17

Area subtotal 2720 0 2720

BARENTS SEA / WHITE SEA





Harp seals





Pups 21 0 21
Olderseals(1yr+) 2220 0 2220
Sum 2241 0 2241

Area subtotal 2241 0 2241

TOTAL CATCHES 4961 0 4961

1 Includinganimalstakenunderpermitfor scientificpurposes



2. EXCHANGE OF INFORMATION AND SUMMARY REPORTS OF RESEARCH
ACTIVITIES IN 2018

2.1 Norwegian research

2.1.1Abundanceestimationof harp andhoodedsealsin the GreenlandSea

In the period 18- 31 March2018aerialsurveyswereperformedin the GreenlandSeapack-ice
(theWestIce),to assessthe pupproductionof the GreenlandSeapopulationsof harpandhooded
seals.One fixed-wingaircraft,stationedin Akureyri(Iceland),wasused for reconnaissance
flightsandphotographicsurveysalongtransectsover the whelpingareas.A helicopter,operated
fromthe expeditionvessel(KfV"Svalbard")also flewreconnaissanceflights,andwas
subsequentlyusedformonitoringthe distributionof sealpatchesand age-stagingof the pups.

Thereconnaissancesurveyswere flownby the helicopter(18—22 March)and the fixed-wing
aircraft(18 - 31March)in an areaalongthe easternice edgebetween68°40'and 74°47'N.The
ice coverwasnarrowandthe edgecloserto theGreenlandcoast in 2018comparedto previous
surveyyears. The reconnaissancesurveyswereadaptedto the actualice configuration,usually
flownat altitudesrangingfrom 160- 300m, dependingon weatherconditions.Repeated
systematiceast-westtransectswith a 10nm spacing(sometimes5 nm) were flownfromthe
easternice edgeandusually20-30nauticalmiles(sometimeslonger)overthe drift ice to the
west.

Harpsealbreedingwas first observedfromthe fixed-wingon 18Marchat approximately
74°00'N/ 13047'W,alongwith scatteredhoodedseal familiesfurthersouth.On 21 March,
however,a largepatch(consideredto be the samepatchas observedon 18March)containing
whelpingharpandhoodedsealswasdiscoveredin an areabetween72°25'Nand 72°35'N;
14°30'Wand 16°00'W.Colourmarkersand satellite-basedGPSbeaconsweredeployedon ice
floesnorth, eastand southof the patch.The shipandhelicopterhad to departfromthe ice on 24
March,but the fixed-wingaircraftcontinuedto conductreconnaissancesurveysin the area.Based
on observationsmadeduringthesesurveys,and informationon localizationof the identified
whelpingpatchesobtainedfromthe ice-deployedGPSbeacons,photographicsurveyswere
conductedon 27 and 28 March.Subsequentreconnaissancesurveyswereconductedduring29 —
31 Marchto ensurethatall whelpingpatcheshadbeencoveredby the photographicsurveys.

On 27 March,twophotographicsurveyswereflownto coverthe entirewhelpingpatcharea
whichwas a littlemorethan 60 nm in south-northdirection.Due to fog in the northwestareas,
theseareashad to be re-visitedwithnewtransectsurveysthe followingday(28 March).To
defmethe transectlines for this secondsurveyday,data fromthe ice-deployedGPSbeaconswere
usedto accountfor the ice driftbetweenthe two days.In total, 5104photosweretakenduringthe
surveys(3016photoson 27 March;2088photoson 28 March).Resultsfromthe aerialsurveys
will be usedto estimatethe 2018harpandhoodedsealpupproductionin the WestIce.
Subsequently,the statusof the stockswill be assessedby incorporatingthe pup production
estimatesintopopulationmodels.



2.1.2Harpsealmigrations

In March2018,6 adultharpseal femaleswerelive capturedin the WestIce immediatelyafterthe
lactationperiodandbroughtbackto Tromsøby a researchvessel.In Tromsøthe sealswerekept
in captivityduringthe entiremoultingperiod.Subsequently,satellitebasedtags wereeleployedon
the sealswhereaftertheywereagaintransportedby boat andreleasednorth of BearIslandin mid
July.The experimentis in progress,andwe still receivedata fromthe transmitters.

2.2 Russian research

2.2.1 Iceconditionsand harpsealpup productionin the White Sea in 2018

As in 2017,no traditionalRussianmultispectralaerialresearchsurveyof pup productionin the
White Seawasconductedin March2018(last surveywasmadein 2013).For this reason,PINRO
scientistsfocusedas usual (since2014)on monitoringof ice conditionsin the WhiteSeaand
adjacentareasin the BarentsSea.Thisresearchis veryrelevantfor evaluationof conditionsfor
harp sealpupproductionin the WhiteSea(andpotentiallyalso in neighboringareas).All
accessibleinfonnationfromsatellitesandsomeothersourceswereused. Iceconditionmapping
and satellite-basedinformationwas obtainedfromInternet(NorwegianMeteorologicalInstitute-
NMI;NOAA,USA—Terra/MODISandAqua/MODIS;EuropeanSpaceAgency(ESA)—
Radarsat-2or/andSantine1-1).Also, satelliteimagesand otheradditionalinformationwere
receivedfromtheNorthernHydrorneteorologicalCenter(Arkhangelsk)- NHMCby e-mail.In the
last case,additionalinformationwas receivedfromvesselsand othersourcesaboutlocalization
of pup productionpatches.Belowarepresentedseveralexampleimagesfrom2018(for the peak
time and endof harpsealpupping)obtainedfromsomeof the differentsources.

Mid Marchis consideredas the peaktime forharpsealpuppingin the WhiteSea.Iceconditions
fromthis periodin 2018arepresentedin Figs 1and2. After this the whelpingactivitydecreases
and is usuallytotallyfinished10dayslater- in Figs4 and 5 the ice conditionsituationat this time
in 2018arepresented.As seenfromFigs 1and2, ice conditionsin the traditionalpuppingareas
in the WhiteSea ("Gorlo"and "Basin")during2018weregoodfor safewhelping,betterthan in
2017andnearlythe sameas in 2013(whenthe mostrecentmultispectralaerialsurveywasmade)
and the averageoverseveralyears(climatesituation).Informationaboutthe first whelping
patchesin 2018,discoveredfromicebreaker"Dixon",was receivedthroughNMI.Thesepatches
werediscoveredon 8 March,and theirpositionis presentedin Fig. 3. Basedon infonnationfrom
the icebreaker,the total size of this patchwasassumedto be ca 2 000 individuals.Further
whelpingpatcheswereobservedfromthis icebreakerin the southernpart of "Gorlo",and it is
markedwitha blue flagin Fig. 2 - the total size thispatchwas about3 000 individuals.

Iceconditionsat the timewhenthepuppingperiodfmishedarepresentedin Figs 4 and 5. As can
be seen,the ice conditionsin the entireWhiteSeaareaweregoodfor safewhelping,and they
werebetterthan in 2017,and nearlythe sameas in 2013whenthe last multispectralaerialsurvey
wasmade.Giventhe ice conditionspresentedabove,it seemsreasonableto assumethat the level
of pup mortalityin 2018musthavebeen comparablewith the 2013 levelwhen lastmultispectral



aerialsurveywasmade,and less in comparisonwith theperiodfrom2014-2017.As example,a
fragmentof the whelpingpatchobservedfromicebreaker"Dixon"is presentedin Fig.6. Here
canbe seenoneadultharpseal and twopupsamongice thatprovidesafewhelping.However,
correctdataaboutthe currentsituationof pup productionof the WhiteSe/BarentsSeaharp seal
populationcanbe obtainedonlyin a new multispectralaerialsurvey.

Nttrtegian 13th Ituth 201.6
14thtwologicol hytt iswourc
Insti tutt

 +.62h9. øø/ø1øø116.10.1..on~

.1111Fut tar the. Dølt kø Vort tiven Oøtt $c*

they tthr Ohft itt ktoet Orkt Kt uge~«.«,
— r.~

Figure1– Exampleof ice conditionmap on 13March2018(fromNMI)

Figure2 – Exampleof satelliteice conditionsimagefromTERRA/MODISon 13March2018
withpositionof whelpingpatches(blueflag)
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Figure3 —Firstwhelpingpatches(red spotsand localpale red areas)discoveredfrom
icebreaker"Dixon"on 8 March2018

Figure4 - Exampleof satelliteice conditionsimagefromSentine1-1on 28 March2018
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Figure5—Exampleof ice conditionsmap on 28 March2018(fromNMI)

Figure6 - Exampleof fragmentof a whelpingpatchobservedfromicebreaker"Dixon"
(oneadultharpsealand twopupsamongice thatprovidesafewhelping)



2.2.2Expefiencewith use of UnmannedAerialVehicle(UAV)/dronefor surveysof harp seals in
theWhiteSeaduringwhelping

A Russianspecialistfrom"VNIRO"(Moscow),in cooperationwith engineersfromthecompany
"Giprorybflot"(fromS.-Petersburg),tried for the firsttime to use a dronefor surveysof harpseal
pups in theWhiteSeaduringwhelpingin March2018.Themainpurposewas to test the
feasabilityof usingdronesin suchsurveys,as an alternativeto an aircraft.For this purpose,a
RussianUAVnamed"Orlan-10"wasused (Fig.7)

\

Figure7 —Theapplieddrone"Orlan-10"

The "Orlan-10" main technical characteristics:
Take-offmass -14 kg,
Loadmass—5 kg,
Take-off—fromcollapsiblecatapult,
Landing—byparachute,
Air speed—90-150km/h,
Max.flightduration—16h,

- Max.distancefromgroundoperatedstation—120km,
Max.altitude—5000m,
Max.windspeedin take-off—15m/s.

Duringthe "Orlan-10"flights,the sameremotesensingequipmentas used in traditionalaircraft
multispectralaerialsurveys,was installed(photo-and videocameras,infra-red(IR)scanner)but
all this equipmentwas smallerand lighter.Threedroneswereused duringthe experiment,only
oneof themwasusedwith directconnectionwith groundoperatedstation.

All flightsweremadefromVarzuga(on the KolaPeninsulasouthemcoast)on 21, 23 and 24
March.On 22 Marchno flightswerecarriedout due to poorweatherconditions.OnMarch23
two dronesmadesurveyssimultaneously.Totalsurveyflightdurationwas 36h49min,on 21



March—8h 10min,on 23 March—19h58min(twodronesparticipated),on 24 March—8h
41min.Thedronescoveredan area fromthe coastto latitude65°40'Nbetween37°00'Eand
39°00'E(Fig.8).To understandthe coverageareaof the currentUAVsurveyin comparisonwith
the areacoveredby the multispectralaerialsurveyin 2013 (lastaerialsurveywith duration30h
30 min.), surveylinesftom both surveysare shownin Fig. 8.
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Figure8 Comparisonbetweenareascoveredby theUAVin 2018andby aircraftin the
multispectralsurveysin 2013.

AllUAVflightswere successful,and all surveyequipmentworkedas planned,givingsubstantial
information(photo-,video, IR images).At presentthe dataare beingprocessedand analysedby
PINROspecialists.1nFig. 9, an exampleof onephotoimageis presented.

Figure9 —Exampleofphoto imagefromthe drone.



2.3. Joint Norwegian-Russian work

2.3.1Joint studiesof lifehistoryparameters

Data for assessmentof biologicalparameterswerecollectedfrom 170harp seal femalesduring
commercialsealingin the East Icein 2018—analysesare in progress.In additionto thebiological
parameters,sampleswerealsotakenfor studiesof contaminantsand ecology(stableisotopes)
fromsomeof the sampledfemalesand 5 additionalmales.

3. STATUS OF STOCKS AND MANAGEMENT ADVICE FOR 2019

The ICESWorkingGroupof HarpandHoodedSeals(WGHARP)met during26-30September
2016at the ICESHQ in Copenhagen,Denmark,to assessthe statusandharvestpotentialof
stocksof GreenlandSeaharpandhoodedsealsandharp sealsin the WhiteSea.Theadvicegiven
by ICESin October2016,basedon the 2016WGHARPmeeting,wereused by thisWorking
Groupon Sealsto establishmanagementadvicefor 2019to the JNRFC.

Thebasis for the advicewas a requestfromNorwayin October2015whereICESwasrequested
to assessthe statusandharvestpotentialof harp seal stocksin the GreenlandSeaandWhite
Sea/BarentsSeaand of thehoodedsealstocksin the GreenlandSea,and to assessthe impacton
the harp seal stocksin the GreenlandSeaand the White Sea/BarentsSeaof an annualharvestof:
1)Currentharvestlevels;2) Sustainablecatches(defmedas the fixedannualcatchesthat
stabilizesthe future 1+population);3) Catchesthat wouldreducethepopulationovera 10-year
periodin sucha mannerthat it wouldremainabovea levelof 70%of currentlevelwith 80%
probability.

ICEShavedevelopeda Precautionaryharveststrategyfor the managementof harpandhooded
seals.The strategyincludestwoprecautionaryand one conservation(limit)referencelevels.The
referencelevelsrelateto the pristinepopulationsize,whichis the populationthat wouldbe
presenton averagein the absenceof exploitation,or a proxyof the pristinepopulation(whichin
practicaltermsis referredto as the maximumpopulationsizehistoricallyobserved,Nmax).A
conservation,or lowerlimitreferencepoint,Nhm,identifiesthe lowestpopulationsizewhich
shouldbe avoidedwithhighprobability.The firstprecautionaryreferencelevel is establishedat
70%(N70) of Nmax.Whenthe populationis betweenN70 andNmax,harvestlevelsmaybe decided
that stabilise,reduceor increasethe population,so longas the populationremainsabovethe N70

level.ICEShas suggestedthat this couldbe doneby designingthe TACto satisfya specificrisk
criterionwhichimplicate80%probabilityof remainingaboveN70 overa 15-yearperiod.Whena
populationfallsbelowthe N701evel, conservationobjectivesare requiredto allowthepopulation
to recoverto abovethe precautionary(N70) referencelevel.N50 is a secondprecautionary
referencepointwheremore strictlycontrolrulesmustbe implemented,whereasthe Niim reference
point (setby ICESat 30%(N30)of Nmax)is the ultimatelimitpoint at whichall harvestmustbe
stopped.



TheICESmanagementof harp andhoodedsealsrequirethat thepopulationsin questionare
defmedas "datarich". Datarich stocksshouldhavedataavailablefor estimatingabundance
wherea time seriesof at leastthreeabundanceestimatesshouldbe availablespanninga periodof
10-15yearswith surveysseparatedby 2-5 years,the mostrecentabundanceestimatesshouldbe
preparedfromsurveysand supportingdata (e.g.,birthandmortalityestimates)that areno more
than 5 yearsold. Stockswhoseabundanceestimatesdo not meetall thesecriteriaareconsidered
"datapoor" andshouldbe managedmoreconservatively.

Populationassessmentswerebasedon a populationmodel thatestimatesthe currenttotal
populationsize,incorporatinghistoricalcatchdata,estimatesof pup productionandhistorical
valuesof reproductiverates.Themodelledabundanceis projectedintothe futureto providea
futurepopulationsize forwhichstatisticaluncertaintyis providedfor varioussetsof catch
options.In caseof "datapoor" populations,catchlimitsare estimatedusingthe more
conservativePotentialBiologicalRemoval(PBR)approach.

3.1. Greenland Sea

TheWorkingGrouprecommends the openingdatesfor the 2019catchseasonto be between1
and 10April forcatchesof bothweanedharp sealpups and adultmoultingharp seals.TheGroup
recommendsa closingdate set at 30June (2400GMT)for harpseals.Exceptionson openingand
closingtermsmaybe madein caseof unfavourableweatheror ice conditions.

TheWorkingGroupagreethat the ban on killingadult femalesin the breedinglairs shouldbe
maintainedin 2019.

3.1.1Hoodedseals

Resultsfromthe most recent(2012)pup surveysuggestthat currentpup productionremainsvery
low,and lowerthanobservedin comparablesurveysin 1997,2005and2007.Due to some
uncertainty regardingthe histoficaldataon pregnancyrates,the populationmodelwasrun for a
rangeof pregnancyrates (assumingthat 50%,70%or 90%of the maturefemalesproduced
offspring,respectively).All modelruns indicateda populationcurrentlywellbelowN30 (30%of
largestobservedpopulationsize). Recentanalyseshave indicatedthatpregnancyrateshave
remainedratherconstantaround70%in the period 1958—1999.Usingthis scenario,the model
estimatesa 2017totalpopulationof 80460 (95%C.I. 59.020-101.900).

Catch estimation: Followingthe Precautionaryharveststrategyandthe fact that thepopulationis
belowNhm„ICESrecommendthatno harvestbe allowedforGreenlandSeahoodedsealsat this
time.

The Workin Grou recommends that this ICES advice is im lemented in uture mana enment o
hooded seals in the Greenland Sea: Removals should still be rohibited until more in ormation
about current stock status becomes available.

3.1.2Harpseals



Theassessmentmodeltrajectorysuggestsan increasein the GreenlandSeaharp sealpopulation
abundancefromthe 1970sto thepresent(2017)abundanceof 676 500 (95%C.I.490.190-
862.810)animals.

Catchestimation:ICESconsiderthispopulationto be datarich, and abovethe N70 level(i.e.,
morethan 70%of knownmaximumabundancemeasured).Thus, it is appropriateto provide
catchadviceusing the assessmentmodelandto applythePrecautionaryharveststrategy.Current
catchlevelwill likelyresult in an increasein populationsizeof 76%overthe 15year's period
2017-2032,whereasa catchof 21 500 1+animals,or an equivalentnumberof pups(whereone
1+seal is balancedby 2 pups),per yearwouldsustainthe populationat presentlevelover the
sameperiod.

Catchesthat wouldreducethe populationovera 15-yearperiodin sucha mannerthat it would
remainabovea levelof 70%of currentlevelwith 80%probabilityare 26 000 1+animals,or an
equivalentnumberof pups (whereone 1+sealis balancedby 2 pups), in 2017and subsequent
years.Anyallowablecatchshouldbe contingentonan adequatemonitoringschemeto detect
adverseimpactsbeforeit is too late for themto be reversed,particularlyif the TACis set at a
levd wherea declineis expected.

The Workin Grou recommend that the advice rom ICES be used as a basis or the
determination o a TAC or har seals in the Greenland Sea in 2019:

I the mana ement ob'ective is to maintain the o ulation at current level a TAC o 21
500 1+ animals or an e uivalent number o u s is recommended.

I the mana ement ob'ective is to reduce the o ulation towards N70 over a 15- ear
eriod a TAC o 26 000 1+ animals or an e uivalent number o u s is

recommended.


In both harvest scenarios one I+ seal should be balanced b 2 u s.

3.2 The Barents Sea / White Sea

Durationof the huntingseasonin the WhiteSeaand adjacentwaterof the BarentsSea,including
the south-easternpart, is dependenton the ice conditions.Takingintoaccountlongterm forecast
for ice conditionsfor2019,bothPartiesrecommendsthat the openingdate for the 2019hunting
seasonis set at 20 March,whilethe closingdateis set at 1June for the wholearea.Exceptions
fromopeningand closingdatesshouldbe made,if necessary,for scientificpurposes.

TheWorkingGroupagreedthat theban on killingadultharp seal femalesin the breedinglairs
shouldbe maintainedin 2019.

3.2.1.Harpseals

Russianaerialsurveysof the WhiteSeaharpsealpups wereconductedin Marchin 1998to 2013



usingtraditionalstriptransectmethodologyandmultiplesensors.The resultsobtainedmay
indicatea reductionin pupproductionafter2003:

YEAR ESTIMATE C.V.

1998 286260 .150

2000 322474 .098




339710 .105

2002 330000 .103

2003 327000 .125
2004 231 811 .190




234000 .205
2005 122400 .162
2008 123104 .199

2009 157000 .108

2010 163032 .198

2013 128.032 .237

As a resultof the 2009and 2010surveys,regardedto be goodby WGHARP,the WorkingGroup
feel that the reducedpupproductionobservedsince2004doesnot appearto be a resultof poor
surveytiming,poorcountingof imagery,disappearance/mortalityof pups priorto the surveyor
increasedadultmortality.Accorclingto WGHARP,the most likelyexplanationfor the changein
pupproductionseemsto be a declinein the reproductivestateof females.

Thepopulationassessmentmodelused for the WhiteSea/BarentsSeaharpsealpopulation
provideda poor fit to the pup productionsurveydata.Nevertheless,ICEShas decidedto continue
to use themodelwhichestimateda total2017abundanceof 1408 200 (95%C.I. 1.251.680-
1.564.320).Themodelledtotalpopulationindicatesthat the abundancedecreasedfromits highest
level in 1946to the early 1960s,whereafteran increasehasprevailed.Currentlevel is 67%of the
1946level.

Catch estimation: The last availableinformationaboutthe reproductivepotentialfor the Barents
Sea/ WhiteSeaharpsealpopulationis basedon data from2006, i.e.,morethan 5 yearsold, and
the populationis considered"datapoor". In suchcasesICESusuallyrecommendto use the PBR
approachto estimatecatchquotas.Usingthe traditionalPBRapproach,removalswereestimated
to be 39 985 seals(irrespectiveof age).However,this catchoptionindicatesa 33%reductionof
the 1+populationoverthe next 15years.MoreconservativePBRapproaches(butstillwithinthe
defmedframeworkof the method)wereattemptedas well,but theyalsoresultedin population
reductions(of 10-25%)over the next 15years.

Usingthe populationassessmentmodel,an equilibriumcatchlevelof 10090 1+animals,or an
equivalentnumberof pups (whereone 1+sealis balancedby 2 pups),was estimatedfor 2017and



subsequentyears.This equilibriumcatchis considerablylowerthanthat estimatedin previous
assessments.The reasonfor this is the lowerpregnancyratesassumedin the projections(an
averageof knownvaluesinsteadof the lastmeasuredrate),and this highlightsthe needfor new
samples.Suchsamplesarebest obtainedfrom 1+animalstakenin commercialhuntingin the
harp sealmoultingareasin the southeastBarentsSea.Despitethat thispopulationis now
classifiedas datapoor,ICESexpressedconcernsoverthe highremovalsand decliningpopulation
resultingfromthe PBR estimationsandconcludedthat the estimatedequilibriumcatcheswerethe
mostpreferredoption.

The Workin Grou su est that the advice rom ICES be used as a basis or the determination o
a TAC or har seals in the White Sea / Barents Sea in 2019: A TAC o 10 090 I + animals or an
e uivalent number o u s where one 1+ seal should be balanced b 2 u s is recommended.

3.2.2Otherspecies

TheWorkingGroupagreedthat commercialhuntof beardedsealsshouldbe bannedin 2019,as
in previousyears,but it recommend to startcatchunderpermitfor scientificpurposesto
investigateresultsof longtimeprotection.

4. RESEARCH PROGRAM FOR 2019+

4.1. Norwegian investigations

Securethat the stocksremaindatarich:
Analyzedatacollectedduringthe new aerialsurveyto assessthe harpandhoodedseal
pup productionin the West Ice in March/April2018
Analyzenew (from2018)andolderdataon biologicalparametersfor harpsealsfromthe
East Ice
Producenewabundanceestimatesfor harpandhoodedsealsanduse to developnew
advicein ICESWGHARPin September2019
Collectnew dataon biologicalparametersforharpsealsin the WestIce in 2019assoonas
possible

Killin methodsin Norwe ian commercialsealin
Analyzecollecteddataon huntingmethods(from2013and 2014),supplementwith
additionaldata fromthe 2019hunt if possible

Focuson the difficultstocksituationforhoodedseals:
Analyzesof collectedbiologicalmaterial,andpublicationof resultsfromthe WestIce

Seal diets
- Publishnew dataon diet and stableisotopesfromharpsealsand theirpreyin the Barents

Sea
Ta in with satellitebasedta s ha sealsin the WhiteSea

- Fundingsecured,willbe attemptedin April/May2019
Observationsof marinemammalson the ecos stemsurve s

- Continuesin 2019- the surveywillbe extendedto includealsothepolarocean



4.2. Russian investigations

Stud of correlationbetweenice conditionsin the WhiteSeaand ad'acentareasof the Barents
Seaandh sealsof the WhiteSea/BarentsSea o ulation.
Multis ectralaerialsurve s of ha seal u s of the WhiteSea/BarentsSea o ulationon their
traditionalwhel in atchesin theWhiteSeaas well as in non-traditionalareasin thenorthent
and south-eastern arts of the BarentsSeausin a s eciall e ui ed Russianaircraft—as
planned;

Ta in with satellite-basedta s ha sealsin the WhiteSea—as lanned.
Marinemammalscoastalresearchand observationsincludin collectionof biolo ical sam les—
as planned:

Com rehensiveaerialresearchsurve s of marinemammalsin the BarentsandKara Seas
includin collectinformationaboutenviromnentalconditionsand the distributionof fishs ecies
and othermarineor anisms as lanned.
Durin the annualecos stemsurve s in the BarentsandNorwe ian Seas si htin s of marine
mammalswillbe obtainedfromresearchvesseland if ossible ftom researchaircraft.
Collectdataon marinemammalsdistributionon boardcommercialvesselsb scientific
observers;
Samplingof biologicalmaterialwill occurduringthe commercialharp seal catch—as planned.

4.3. Joint Norwegian - Russian investigations

4.3.1JointResearchprogramon harp SealEcology

Harp sealsare the most important marine mammal top predators in the BarentsSea.To be
able to assessthe ecologicalrole of harp sealsby estimation of the relative contribution of
various prey items to their total food consumption in the BarentsSea,more knowledgeboth
of the spatialdistribution of the sealsover time, and of their food choice in areas identified as
hot-spot feeding areas is urgently needed. For this reason, the joint Norwegian-Russian
FisheriesCommissionhas decided to initiate a joint research program on harp seal ecology
aimed to:

assessthe spatialdistributionof harpsealsthroughoutthe year (experimentswith satellite-
basedtags)
assessand quantifyoverlapbetweenharp sealsandpotentialpreyorganisms(ecosystem
surveys)
identifyrelativecompositionof harp sealdiets in areasandperiodsof particularintensive
feeding(sealdiet studiesin selectedareas)
securethe availabilityof datanecessaryfor abundanceestimation
estimatethe total consumptionby harpsealsin the BarentsSea(modelling)
implementharp sealpredationin assessmentmodelsfor otherrelevantresources
(modelling)

Theprogramwas adoptedby theJointNorwegian-RussianFisheriesCommissionin 2006.
Althoughboth ecosystemsurveysandabundanceestimationof harp sealsare in progress,the core
activitiesof theprogramhavenot yetbeenproperlystarted.Thepartieshad plannedto deploy



satellitetransmitterson harp sealsin the WhiteSeain lateMayin 2007-2012.However,this
provedimpossibledue to somelimitationsregardingdeploymentof telemetrictags in all years.
Later,in 2013-2018,theselimitationswereremoved,but lackof fundinghamperedthe taggingof
sealsthis year.In 2019IMRhas succeededin obtainingftmdingto cany out satellitetaggingin
the WhiteSea.Duringtheplannedtaggingexperiment,scientistsfromPINRO,IMRand
MurmanskMarineBiologicalInstitute(MMBI,as invitedby IMR)willparticipatein fieldwork.
PINROwillprovidethe necessarylogisticsrequiredfor aircraftandhelicopter-or boat-basedlive
catchof sealsin April-May2019. IMRwill, as before,be responsiblefor aircraft,helicopteror
boat rentpayment,the satellitetags, includingprovidingall necessarytechnicaldetails,as well as
forprovidingexperiencedpersonneland equipmentfor anaesthetizingsealsandtag deployment.
All dataobtainedfromthe tags will be availableforPINROandIMRscientists,subsequentlyalso
forMMBIscientists.BothUS and Russiantransmitterscanbe used.The transmitterscannot
collectgeographicallypositionedtemperatureand salinitydata.

Afterthe 2019taggingseasonfuturesealtaggingwill be decideduponfollowingan evaluationof
both the taggingmethodsand the obtainedsealmovementdata set.Due to lowpregnancyrates
and declinein pupproductionit willbe importantto focuson harpseal ecologyand
demographicsin the comingyears.

4.3.2Otherissues

Lifehisto arametersin seals
Russianscientistshaveparticipatedin scientificworkon NorwegiansealersduringMarch-May
both in the southeasternpart of the BarentsSeaand in the GreenlandSea.This typeof
Norwegian-Russianresearchcooperationis encouragedalso in the future.Thiswouldenable
coordinatedandjoint samplingof newbiologicalmaterial.If Russiawill carryout vesseltrips,
invitationforparticipationof Norwegianscientistsis desirable.
Reconnaissanceof ossiblenewh and hoodedsealbreedin atchesin the GreenlandSea
Substantialchangesin extentand concentrationof drift ice in the GreenlandSeamayhave
triggeredbehavioralchangesof sucha magnitudeas a relocationof breedingfor at leastparts of
the sealpopulations.TheWorkingGrouprecommends that this is furtherexaminedbyusing
aerialsurveys.
Reconnaissanceof ossiblenew ha sealbreedin atchesoutsidethe WhiteSea
Possibilitiesto accountfor the reducedharp sealpup productionin the WhiteSeasince2004
includea shiftin contemporarypuppingto areasoutsideof the traditionalareas.Duringthe late
1980sor early1990s, somereportsof harpsealpupsbeingobservedin Svalbardwerereceived.
Therefore,the WorkingGroupconcludethat it is importantthat areasin the northernand
southeasternBarentsSeaandKara Sea(southwesternpart)be searchedduringfutureaerial
reconnaissancesurveys.
Com arisonof methodsused in u roductionestimation
ThePartiesplanto continueworkon comparisonof methodsused in pupproductionestimation,
includingbothreadingof imagesand subsequentcalculationsof the aerialsurveydata.Thiswill
continuethe successfulworkstartedin 2009and shouldincludeparticipationfromCanadaand
Greenland.



4.4. Necessaty research takes

For completionof the proposedNorwegianandRussianresearchprograms,the following
numbersof sealsareplannedto be caughtunderspecialpermitsfor scientificpurposesin 2019:

Area/species/category Russia Norway

Barents Sea / White Sea
Whelping grounds

Harpsealsof anyage and sex 105 0
Harpsealpups 30 0

Outside breedin eriod
Harpsealsof anyage and sex 15 500

Greenland Sea
Whelping grounds 


Adultbreedingharp seal females 0 0
Harpsealpups 0 0
Adultbreedinghoodedseal females 0 50
Hoodedsealpups 0 50

Outside breedin rounds
Harpsealsof anyage and sex 0 200
Hoodedsealsof anyageand sex 0 0

5. OTHER ISSUES

5.1 Norwegian whaling in REZ

TheNorwegiancommercialhunt for minkewhaleshas beenconductedannuallyin Norwegian
and adjacentwaterssincethe late 1920s.Up to 1987thehuntingareas includedboth the
NorwegianandRussianparts of the BarentsSea.Thehuntwaspreliminarystoppedin 1988-
1992.Whenthe huntwas resumedin 1993,however,Norwegianwhalerswereno longer
permittedto huntminkewhalesin the REZpartsof the BarentsSea.The southeastparts of the
BarentsSeausedto be veryimportanthuntingareasforNorwegianwhalers.Thisapplies
especiallyto the areasextendingeastwardsto 40°E,andnorthwardsto 75°N. Therefore,both
Partiesstronglyrecommend that this areashouldbe reopenedforNorwegianwhalersduringthe
whalingseasonfrommidApril to earlySeptember.

As a preliminaryattempt,it is suggestedthat 5Norwegianwhalersare permittedto operatein the
area in 2019and 2020,eachwith twoRussianobserversonboardto securetransferof whaling
knowledgeto Russia.The annualwhalingquotasfor theNortheastAtlantic(includingalso the
BarentsSea)are calculatedusingthe RevisedManagementProcedure(RMP)developedby the
InternationalWhalingCommission(IWC).Theintentionwillbe thatup to 20%of this quotacan
be allocatedto the definedareaof the REZ.An evaluationandpotentialprolongationof whaling
in REZwill be conductedaftertwoyearsof activity.



5.2 Observations of marine mammals on the ecosystem surveys

ThePINROand IMRscientistsacknowledgethe importanceof ecosystemsurveysin the research
of the ecologyof marinemammalsin the BarentsSea.ThePLNROand LMRscientistsemphasize
the need of twoobserversper ship(as definedin the surveyprotocol)and agreedon the necessity
to continueaerialobservationof marinemanunalsand environmentalconditionsfromRussian
researchaircraft,whichwas carriedout annuallyfrom2003-2005as part of ES.Aerialsurveys
areparticularlyefficientfor obtaininghighqualityresultsfroma largeareaovera shorttime
period.

5.3 Joint research program on grey seals

In Norway,greysealpupproductionsurveysaimedto coverall the breedingcoloniesalongthe
entirecoastwereconductedin 2006-2008usingboatbasedas well as aerialsurveys.Newpup
productionsurveyswereinitiatedin 2013, startingwith coverageof the northmostpartsof
Norway(FinnmarkandTroms).The surveyscontinuedin 2014-2016andwill be finishedin
2018.Thereare largebreedingcoloniesof greysealslocatedon the MurmanCoastin Russia.
Previoustaggingexperimentshave shownthat thereis exchangeof sealsbetweenthesecolonies
and feedingareas in NorthNorway.Abundanceestimation,usingpup counts,in the Russian
colonieshas not beenperformedsince 1991.For this reason,bothPartiesrecommend that the
Russiangreysealbreedingcoloniesat the MurmanCoastshouldbe coveredagain.Ideallyeach
colonyshouldbe visitedthreetimes(minimumtwice)duringthe breedingperiod.TheParties
discussedpossibilitiesof multispectralsurveyscarriedout by PINROusinga smalleraircraft.
Norwegianparticipationin the greyseal surveysin Russiais highlyrecommendedbyboth
Parties. Traditionallythe Russiangreysealcolonieshavebeen surveyedby MMBI,and
continuedcooperationwithMMBIis encouraged.

Thepartiesagreedthat this task canbe most effectivelysolvedwithinthe framesof a futurejoint
researchprogram,preferablydevelopedwithinthe framesof the JRNFC.In additionto
abundanceestimation,alsootherimportantissuesshouldbe addressed:

Stock identity:Do the MurmanCoast grey seal coloniesconstituteisolated stocks, or
are they part of the stock distributed in North Norway north of Vesterålen? This
questioncanbe addressedusinggeneticanalyses.

Spatialdistributionand habitatuse, e.g.,what are the feedingareasfor the Russiangrey
seals?Couldbe addressedbyusingsatellitetags.

Feedinghabitsandconflictswith fisheriesand fish farming(dietstudies).

6. APPROVAL OF REPORT

The Englishversionof theWorkingGroupreportwas approvedby the memberson 16October
2018.



PROTOKOLL

FRAMØTET I DETPERMANENTEUTVALGFORFORVALTNINGS-OG
KONTROLLSPØRSMÅLPÅFISKERISEKTORENI MURMANSK

—6. SEPTEMBER2018

På den 22. sesjoni Den blandete norsk-russiskefiskerikommisjon,jf. punkt 11.2 i
protokollen, opprettet partene Det permanente utvalgfor forvaltnings-og kontrolispørsmål
på fiskerisektoren.

Partenes delegasjonerfremgår av vedlegg1.

Møtet ble avholdt i henholdtil sakliste,jf. vedlegg2.

Åpning av møtet

Lederen for den norskedelegasjonen,Hanne Østgård,og lederen for den russiske
delegasjonen,Viktor Rozjnov,åpnet møtet.

Godkjenning av dagsordenen

Etter en kort diskusjonble dagsordenengodkjent.

Utveksling av Informasjon om endringer som har funnet sted Innen forvaltning og
kontroll på fiskerisektoren i Norge og Russland

Den russiskeparten informerte at det ikke har funnet sted noen endringer i landets
fiskerilovgivningsidenforrige møte I Det permanente utvalg.



Den norskeparten orienterte om at HaraldTom Nesvikble utnevnt som ny fiskeriminister
13. august2018.

Den norskeparten orienterte om endringer i listenover utpekte havner der landingerfra
utenlandskefartøy og annenbruk av havn kanfinne sted. Bukta,Solstrand,Skjelnanog
Breivikaer fjernet fra listenog erstattet av Tromsø.Dette Innebærer at fartøy som anløper
Tromsø heretter bare trenger å sende én forhåndsmelding.Enoppdatert liste over utpekte
havner finnes på NEAFCshjemmesider.

I sammenhengmed forståelsenav regelverketfor NEAFChavnestatskontrollpresiserteden
norskeparten at det å fortøye et fartøy til kal er å regnesom bruk av havn/havnetjenester.

Den norske parten orienterte om at det pågåret arbeid med å tilpassedet norske
regelverket til den globale avtalen om havnestatskontroll(PSMA).

Den norskeparten informerte om nye ansettelseri Kystvaktensledelse. Det ble I tillegg
informert om vedtaket om å starte byggingavtre nye kystvaktfartøysom erstatningfor
fartøyene i Nordkappklassen.

4. 1nformasjonfra aktIvItet 1de etablerte arbeldsgruppene

4.1 Analysegruppen

Møtet I Analysegruppenble gjennomført 13. - 14. mars2018 i Murmansk. I henholdtil punkt
14.6.4. I protokollen fra 47. sesjonI Den blandete norsk-russiskefiskerikommisjonforetok
Analysegruppenen felles beregningav Norges,Russlandsog tredjelands totale uttak av torsk
og hysei Barentshavetog Norskehavet i 2017. Beregningenble foretatt i samsvarmed
«Metode for en samlet analyseav satellIttsporingsdataog informasjonom transport og
landinger av fiskeprodukter av torsk og hyse»(Metoden).

Beregningeneav norske,russiskeog tredjelandsfartøys totale registrerte uttak viserat det
samlet var ubenyttede kvoter av torsk og hyse.Ubenyttede kvoter fra 2017 vil I all hovedsak
bli overført til kvoteåret 2018.

Analysegruppenforetok videreensammenstiHingav informasjonpå fartøynivå for norskeog
russiskefartøy med det formål å avdekke muligeovertredelser av fiskeriregelverket.Partene
konstaterte at sammenstIllingenav Informasjonenom uttaket av torsk og hysepå fartøynivå
I 2017 for norskeog russiskefartøy, viste at det Ikkevar avdekket overtredelser av
fiskerilovgivningen.

Rapportenfra Analysegruppenfremgår av vedlegg3.

4.1.1 Spørsmålom endrIng avAnalysegruppensmandat

I henhold til punkt 14.6.4. I protokollen fra 47. sesjoni Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjondiskuterte partene mulighetenfor å vurdere endringer I Analysegruppens
mandat.



Partene var enige om å foreslå følgendeendringer I arbeidsgruppensmandat:

Foreta felles beregning av totaluttaket av alle fellesbestandenefor norske, russiske
og tredjelands fartøy i henholdtil den omforente Metoden.

Samarbeideom sammenstillingav informasjonpå fartøynivå for norske,russiskeog
tredjelands fartøy med det formål å avdekkemulige overtredelser av
fiskeriregelverketved utøvelseav fiske på fellesbestandene.

I forbindelse med dette vil Analysegruppenutarbeide og leggefrem forslagtil endringer I
Metoden før det neste møtet i Det permanente utvalg.

Partene var enigeom at en felles analyseav risikoenfor overtredelse av fiskerilovgivningen
under fiske på fellesbestandene, utvekslingav informasjonom problemområder innen
kontroll og forslagom tiltak I forbindelsemed reguleringenav fisket på fellesbestandene,
kan gjennomføres Innen rammene av Memorandumet.

Partene vil fortsette diskusjonenomkringdette spørsmåletpå det neste møtet i Det
permanente utvalg.

4.2 Arbeidsgruppen for omregningsfaktorer for produkter av fellesbestandene
Barentshavet og Norskehavet

I henhold til pkt. 14.9 i protokollen fra den 47. sesjoni Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjonhar Arbeidsgruppenfor omregningsfaktorerfor produkter av
fellesbestandene I Barentshavet ogNorskehavetlagt frem en rapport om det arbeldet som er
utført I 2018. Arbeldsgruppensrapport fremgår avvedlegg4.

Arbeidsgruppenpresenterte resultatenefra det norsk-russiskeforskningstoktetpå målingog
beregning avomregningsfaktorerfor produkter av blåkvelte og snabeluer om bord på den
norsketråleren Ramoen I Norgesøkonomiskesonei sommersesongen2018.

Partene ble enige om at arbeidsgruppenarbeider videre med utarbeidelsenav en omforent
versjon av de tekniske beskrivelsenefor produkter av blåkvelte med sikte på at disseblir
godkjent på neste møte i Det permanente utvalgvåren 2019.

Partene var enige om å gjennomføre et felles forskningstoktI Norgesøkonomiskesoneog/eller
fiskevernsonenved Svalbardpå et norskfartøy I høstsesongen2019 med det mål å foreta
måling og beregningav omregningsfaktorerfor følgende produkter

Blåkveite,sløydmed hode
Blåkveite,sløyduten hode (rundsnitt)

- Blåkveite,sløyduten hode Øapankuttet)
- Blåkvelte,sløyduten hode øapankuttet) uten spord



- Snabeluer, sløydmed hode
- Snabeluer, sløyduten hode (rundsnitt)
- Snabeluer, sløyduten hode (japankuttet)

Partene gav arbeidsgruppeni oppdrag å utarbeide en felles teknisk beskrivelsefor produkter av
snabeluer. Partene var enige om at arbeidsgruppenskal leggefrem forslagtil en endeligversjon
av denne for Det permanente utvalg høsten 2019.

Partene var enige om at neste møte i arbeidsgruppenplanleggesholdt i Murmansk
forkant av møtet I Det permanente utvalghøsten2019. Dato for møtet vil bli avtalt på et

senere tidspunkt.

4.3 Arbeidsgruppenfor elektronisk datautvekslIng

Partene diskuterte resultatene av arbeidet i Arbeidsgruppenfor elektroniskdatautveksling.
Rapporten fra møtet I arbeldsgruppenfremgår avvedlegg5.

4.3.1 Arbeidet med utkast til «Agreed Recordof Condusions
between the RusslanFederation and Norway on Issuesrelated
to SatellIte BasedVesselMonitorIng System»

Partene diskuterte spørsmåletom utarbeidelsenav dokumentet "AgreedRecordof
Conclusionsbetween the RussianFederation and Norway on Issuesrelated to Satellite Based
VesselMonitoring System".

Partene konstaterte at formuleringene I punktene9, 10, 24 og 25 i utkasttil avtale, Ikkeer
omforent.

Partene var enige om å fortsette arbeidet med å omforene teksten I forslagettil «Agreed
Recordof Conclusionsbetween the RussianFederation and Norway on Issuesrelated to
Satellite BasedVesselMonitoring System»og om å hente inn relevante eksperter. Tidspunkt
og nærmere detaljer for møte i Arbeldsgruppenfor elektronisk datautvekslingvil bli avtalt
pr. korrespondanse.

4.3.2 Arbeldet med Implementering av elektronlsk utveksling av
data om partenes fiskefartøys aktivitet I den annen parts
jurlsdlksjonsområde

Partene utvekslet informasjonom status i arbeidet med implementering av det elektroniske
rapporteringssystemet(ERS)mellom Norge og Russland.

Den russiskeparten informerte om at man har gjennomført testing av systemet for
elektronisk utvekslingav data om fiskerlaktivitetved å kjøre testrapporter. For å få gjort
ferdig testingen, har den russiskeparten henvendt segtil den norskeparten med en
forespørsel om å sørgefor oversendelseavtestrapporter fra norskefartøy til russiskFMC.



Etter at testingen er gjennomført, anser den russiskeparten det mulig å startet testingen av

systemetved bruk av reelle meldinger.

Diskusjonav mulighetene for å endre norsk-russIskmidlertidlg forenklet ordnIng for

utstedelse av Ilsenserfor hverandresfartøy

Partene gikkgjennom forslaget til fornyet uNorsk-russiskmidlertidig forenklet ordningfor

utstedelse av lisenserfor hverandresfartøy» (videre kalt Ordningen) i henhold til de
endringene som ble omforent på møtetiDet permanente utvalg 20. - 22. mars 2018 (punkt

5 i protokollen).

Partene var enige om å anbefale formennene Den blandete norsk-russiskefiskerikommisjon

å undertegne den oppdaterte Ordningenpå 48. sesjon.Forslagtil oppdatert Ordning

fremgår av vedlegg6.

Praktiske spørsmålvedrørende samarbeld om snøkrabbe

Partene utvekslet informasjonom fangstenav snøkrabbepå sine kontinentalsokleri
Barentshavet.

Partene var enige om å fortsette diskusjonenav dette spørsmåletpå det neste møtet1 Det

permanente utvalg.

Eventuelt

7.1. Memorandum
Den russiskeparten viste tll at undertegningenav dennye utgaven av Memorandumet v11

innebæreen utvidelse av samarbeidet mellom kystvaktenei Russ1andog Norge og gjøre det

mulig å foreta utvekslingav inspektørerpå partenes kontinentalsokler.Enførste slik

utvekslinger planlagt i september 2019.

7.2. UtvekslIng av Inspektører
Partene ble enige om følgende tidspunkter for utvekslingav inspektører mellom

Fiskeridirektoratetog FSBGrensetjenestefor det vestligearktiskeområde som observatører

ved landingskontroller:

- i norskehavner (Egersund)fra 17. til 21. juni 2019 og

- irussiske havner fra 16. til 20. september 2019.



7.3. Bruk av omregningsfaktorer ved fiske I Russlandsøkonomiske sone
Den russiskeparten viste til nødvendighetenav å benytte omregningsfaktorersom er
godkjent i henhold til regelverketved fiske i Russlandsøkonomiskesone.

Den norske parten tok opp uklarhetene rundt hvilke omregningsfaktorernorskefiskere som
fisker I Russlandsøkonomiskesone skalbenytte.

Den norske parten viste til at den i juli 2018 hadde oversendt til den russiskeparten en liste

som inneholdt 39 ulike produkter av forskjellIgearter, og hvor det er behov for å få
informasjon om hvilkeomregningsfaktorersomskalbenyttes. Den russIskeparten
informerte om at det pr. I dagforeligger informasjonom 31 av 39 type produkter på den
norske listen, og at et svarvil bli oversendt den norskepraten i nær framtid.

Den russiskeparten opplysteat VNIRO i desember 2017 publiserte den reviderte samlingen
«Enhetlige normer for utbytte av produkter ved foredling av viltlevende marine ressurser»,

som inneholder de omregningsfaktorenesomskalbenyttes ved fiskei Russlandsøkonomiske
sone. Den norskeparten ba om å få Informasjonom endringene og hvor den oppdaterte
oversikten kan finnes.

Den russiskeparten opplystevidere at dersomdet ikke er fastsatt en russisk
omregningsfaktorfor et spesifiktprodukt som blir produsert om bord på norskefartøy, så
kan man for avregningav disseproduktene benytte de omregningsfaktorenesom liggerpå
Fiskerldirektoratetshjemmeside eller somfinnes I FAOsoversikt, samt individuellefaktorer,
utarbeidet for et konkret fartøy.

7.4. Passeringav sjekkpunkt
Den russiskeparten opplyste om at Ordningenfor russiskeog utenlandskefartøys passering
av sjekkpunkt er nedfelt ved forordning fra RusslandsFSBog Det føderale fiskeribyrået av
15. februar 2010 nr. 56/91 ogvistetil nødvendigheten av å overholde denne ordningen.

7.5 Avklaring vedrørende norskkvote på stelnblt 1RusslandsøkonomIske sone

Den norskeparten viste til vedlegg6 i protokollenfra 47. sesjoni Den blandete norsk-
russiskefiskerikommisjonhvor det fremgår at Norge er tildelt en kvote på 2 500 tonn

steinblt i Russlandsøkonomiskesone. Den norskeparten ba den russiskeparten presisere
hvordan fotnote 3 «Inkluderer 500 tonn blåsteinbit», skalforstås.

Den russiskeparten opplysteat av den totale kvoten på steinblt, kan blåsteinbit utgjøre
inntil 500 tonn. Dette innebærer at norskefartøy kan fiske 2 500 tonn andre arter av steinbit
enn blåsteinbit dersom de ikkefisker blåsteinbit.

7.6 Prosedyre vedrørende stopp I fisket

Den norskeparten gjorde rede for norskemyndighetersprosedyrefor varslingtil
fiaggstatene når en kvote tildelt andre land i Norgesøkonomiskesonenærmer segoppfisket.



Den russiskeparten informerte om at den ikke varsleraktuell flaggstat hvisen kvotetildelt et
annet land i Russlandsøkonomiskesone nærmer segoppfisket. Russiskemyndigheter legger
til grunn at flaggstatenehar oversiktover fangstfra egne fartøy innenfor de tildelte kvotene

Russlandsøkonomiskesone. Når en flaggstatskvote er oppfisket,vil russiskemyndigheter
informere flaggstaten.

7.7 Om arresten av fartøyet SihrerCopenhagen

Den norske parten ba om informasjonom situasjonenomkring det norsketransportfartøyet
SilverCopenhagen,somble arrestert i Murmansk 20. juli 2018.

Den russiskeparteninformerte om de overtredelsene somvar begått av SilverCopenhagens
kaptein og reder og som ble avdekket 17. - 18. juli 2018 under en landingskontroll
Murmansk havn.

Forøyeblikket pågårdet etterforskning av overtredelsen i henhold til russisklovgivning.
Fartøyet er løslatt mot garanti.

Dennorske parten ba den russiskeparten om en avklaringomkring regelverket for transport
av fisk som er fisket av russiskefartøy. Den russiskeparten understreket at kravene i artikkel
16 og 19 I den føderale loven av 20. desember 2004 nr. 166-FZ«Om fiskeri og bevaringav

viltlevende marine ressurser»må overholdes.

7.8 Uste over dokumenter som skal være om bord 1norske og russiskefiskefartøy
ved fiske i hverandres soner

Den norske parten vistetil punkt 7 i protokollenfra møtet i Det permanente utvalg22. mars
2018, og informerte om at den I nær framtid vil oversendeden russiskepart en oversiktover
hvilke dokumenter somskalvære om bord I russiskefiskefartøyved fiske i norskefarvann.

Den norske parten ba om en avklaringav punkt 4 i listenover dokumenter som skalvære om
bord i norskefiskefartøyved fiske i Russlandsøkonomiskesoneog som ble mottatt 17. mai
2018. Den russiskeparten bekreftet at dette kravet ansesoppfylt dersom det om bord
fartøyene foreligger en bekreftelse fra installatørenav satellittsporingsutstyret.

Den russiskeparten informerte om at fartøyene i tilleggtil dokumentene som fremgår av
listen ogsåskalha om bord «Sertifikatfor sikkerhetsstyringssystemom bord».



8 Neste møte

Neste møte vil finne sted I Norge 1. til 5. april 2019.

Murmansk, 6. september 2018

For de norskerepresentantene For de russiskerepresbtene

H nne s r VIktrR j ov
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Åpningav møtet

Godkjenningav dagsorden

Utvekslingav informasjonom endringer somharfunnet sted innenforvaltning og
kontroll på fiskerlsektoreni Norge og Russland

Informasjon fra aktivitet I de etablerte arbeldsgruppene

4.1 Analysegruppen
4.1.1 Spørsmålom endring avAnalysegruppensmandat

4.2 Arbeidsgruppenfor omregningsfaktorerfor produkter av fellesbestandene I

Barentshavetog Norskehavet

4.3 Arbeldsgruppenfor elektroniskdatautveksling
4.3.1 Arbeldet med utkast til «Agreed Recordof Conclusions

between the RussianFederation and Norway on Issuesrelated
to SatellIte BasedVesselMonitoring System»

4.3.2 Arbeidet med implementering av elektroniskutvekslingav data
om partenesfiskefartøysaktivitet I den annen parts
jurlsdlksjonsområde

Diskusjonav mulighetenefor å endre norsk-russiskmidlertidig forenklet ordning for
utstedelse av lisenserfor hverandresfartøy

Praktiskespørsmålvedrørende samarbeid om snøkrabbe

Eventuelt

Neste møte
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RAPPORT

FRAMØTETI ANALYSEGRUPPEN

MURMANSK, 13. - 14. MARS 2018

I samsvar med vedtak av 47. sesjon I Denblandete norsk-russiskefiskerikommisjon, jf. punkt
14.6.4 i protokollen, ble møtet I Analysegruppen avholdt i perioden 13. - 14. mars 2018 i
Murmansk.

Partenes delegasjoner fremgår av vedlegg 1.

Åpningav møtet

Lederen av den norske delegasjonen PerWangensten og lederen av den russiske
delegasjonen Aleksandr Borisov åpnet møtet.

Godkjenningav dagsorden

Dagsorden ble godkjent, jf. vedlegg 2.

SammenstIllIngav Informasjonom fangst,transport oglandIngerav torsk og hysepå
fartøynlvåfor 2017 for russiskefartøy med det formål å avdekke muligeovertredelser
av fiskerilovgivnIngen

Den russiskepart presenterte tallmaterialet for russiskefartøys fangst av torsk og hyse i
Barentshavet og Norskehavet I 2017.

Den norske part presenterte eget Innsamlet datamateriale om russiskefiskefartøys fangst av
torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet I 2017.

Partene foretok en sammenstilling av det materialet som var presentert angående russiske
fiskefartøys fangst av torsk og hyse. Sammenstillingen avdekket Ikkebrudd på
fiskerilovgivnIngen for russiske fartøy.



Den norskepart oversendte15. februar 2018 enoversiktover 109 kontaktertil havsmellom
russiskefiske-ogtransportfartøyogtredjelandstransportfartøyI 2017, hvorformålet med
kontaktenvar ukjent.Den russIskepartga undermøtet tilleggsinformasjonsomforklarte
formålet med kontaktenemellom fiske-ogtransportfartøyene,somomlastingav fisk,
bunkringog proviantering.

Sammenstillingav informasjonom fangst,transportag landingerav torskog hysepå
fartøynivåfor 2017 for norskefartøy meddet formål å avdekke mullgeovertredelser
av fiskerilovgivningen

Den norskepart presentertetallmaterialet for norskfangstav torsk oghysei Barentshavet
og Norskehaveti 2017. Forkonvensjonellehavfiskefartøyogtorsketrålerepresenterteden
norskepart tallmaterialet på fartøynivå.

Parteneforetok en sammenstfilingavdet materialetsomvar presentert angåendenorske
fiskefartøysfangstavtorskog hyse.Sammenstillingenavdekket ikkebruddpå
fiskerilovgivningenfor norskefartøysvedkommende.

Felleskvalltativ vurderingav det materialet somhar vært grunnlagetfor beregningen
av totaluttaket av torsk og hysei Barentshavetog Norskehavet 12017ogav den
forutgående utvekslingenav statIstIskedata om årligefangster på fellesbestandenepå
fartøynivå

Parteneinformertehverandreom det materialetsomhar vaertbenyttet somgrunnlagfor en
kvantitativvurderingavtotaluttaket avtorskoghyseI Barentshavetog Norskehaveti 2017.

Partenevar enigeom at den forutgåendeutvekslingenavdata om kvoter,fangsterog
kontaktermellomfiske-ogtransportfartøyI henholdtll punkt6.4 i Metoden gjør
Analysegruppensarbeidkvalitativtbedreogmereffektivt.

Partenevistetil at manfor å få gjennomførtenmer pållteligberegningavtredjelands
fartøysuttak avtorskoghysemanglerInformasjonom dissefartøyeneslandingerI
flaggstatenshavner.

Den russiskepart informerteom at inspektørerfra den russiskekystvaktenunderinspeksjon
av EU-fartøyi NEAFCsreguleringsområdeI Barentshavet(Smutthullet)avdekketat det om
bord i dissefartøyene befant segprodukteravtorskog blåkvelte.

I følge informasjonfra forhåndsmeldingenefor NEAFChavnestatskontrollharfire EU-fartøy
drevet direktefiskeetter reker i NEAFesreguleringsområdeiBarentshavetoglandet991 661
kilotorsk,tatt sombifangst,i norskeogislandskehavner,



Disse kvantaene av torsk tatt i NEAFCsreguleringsområde 1Barentshavet er registrert av
Analysegruppen som en del av tredjelandsfartøyenes totale uttak.

Partene i Analysegruppen vil anmode fiskerimyndighetene om å vurdere tiltak for å styrke
kontrollen og registreringen av tredjelandsfartøyenes aktivitet i NEAFCsreguleringsområde
Barentshavet når det gjelder fellesbestandene.

FellesberegnIngav Norges,Russlandsogtrectlelandstotaluttak av torsk oghyse
Barentshavetog Norskehavet12017 i henhoidtil «Metode for en samletanalyseav
satellittsporingsdataoginformasjonom transport oglandingerav fiskeprodukterav
torsk oghyse»

Analysegruppen foretok beregningen ved bruk av Metoden, godkjent på 45. sesjonI Den
blandete norsk-russiskefiskerikommisjon.

Resultatene av den felles analysenviser at det i 2017 var en ubenyttet andel avTACtorsk på
3 294 tonn og en ubenyttet andel av TAChyse på 19 912 tonn:

Registrert uttak av torsk og hysefra russiskefartøy viser en ubenyttet andel av
torskekvoten på 959 tonn og av hysekvoten på 1 123 tonn
Registrert uttak av torsk og hysefra norske fartøy viser overfiske av torskekvoten på
227 tonn og en ubenyttet andel av hysekvoten på 14 874 tonn
Registrert uttak av torsk og hyse fra tredjelands fartøy viser en ubenyttet andel av
torskekvotene på 2 562 tonn og hysekvotene på 3 915 tonn.

Resultatene av den felles beregningen avtotaluttaket av torsk og hyse I 2017 fremgår av
vedlegg 3.

Eventuelt

Den norske part viste til oppdraget gitt i punkt 14.6.4 i protokollen fra 47, sesjon1Den
blandete norsk-russiskefiskerikommIsjon og anser det formålstjenlig å vurdere muligheten
for å utvide Analysegruppens mandat som beskrevet i det norske forslaget i punkt 4.1 i
protokollen fra møtet 1Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål på
fiskerisektoren 1Murmansk 5. - 7. september 2017:

Beregning av totaluttaket av fellesbestandene for norske, russiskeog tredjelands
fiskefartøy i henhold til omforent Metode.

Samarbeid om sammenstilling av informasjon på fartøynlvå vedrørende norske,
russiskeog tredjelands fiskefartøy for å avdekke mulige brudd på fiskerilovgivningen
ved fiske på fellesbestandene.



Utarbeidelseaven fellesvurderingavrisikoenfor overtredelseav fiskerilovgivningen
vedfiskepå fellesbestandene.

Utvekslingav informasjonom kontrofirelaterteproblemstillingerogforslagtil
reguleringstiltakved fiskepåfellesbestandene.

DenrussIskepart vistetil at oppdragetmedå vurdereen muligendringavAnalysegruppens
mandater gitt til Det permanenteutvalgfor forvaltnings-og kontrollspørsmålpå
fiskerisektoren.

Nårdet gjelderutvekslingav informasjonom kvoterogfangstav blåkveiteog uer (5.
Mentella),somogsåer en del av Denblandetenorsk-russiskefiskerikommisjonsfelles
forvaltedebestander,er det I punkt41 protokollenfra 47. sesjonvist til at «den russiskepart
vil arbeidemed det norskeforslagetoggltilbakemeldingpå den48, sesjon».

Partenediskuterteforslagetogvar enigeom at en slikutvidelseav mandatetspunkt 1 og2 I
forslagetfra den norskepart i prinsippetlarseggjennomføre,men at det vil Innebæreat det
må gjøresendringeri Metoden ogI den måtenarbeidetutførespå.

Denrussiskepart ser det slikat det å ta innpunktene3 og4 vil innebæreen betydelig
endringi Analysegruppensarbeidogkrevegrundigereundersøkelserogforberedelser.

Parteneerkjennerat det fortsatt eksistererulikoppfatningav Metoden når det gjelder
partenesoverleveringav datamateriale.

8. Nestemøte

Parteneforesloat neste møte I AnalysegruppenavholdesI perioden12. - 14. mars2019.

Murmansk,14. mars2018

Forden norskepart Forden russIskepart

••• 

PerWange en AleksandrBorlsov
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Åpningav møtet

Godkjenningav dagsorden

Sammenstillingav informasjonom fangst,transportog landingerav torskog hysepå
fartøynivåfor 2017 for russiskefartøy meddet formål å avdekkemulige
overtredelseravfiskerilovgivningen

Sammenstillingav informasjonom fangst,transportog landingerav torskoghysepå
fartøynivåfor 2017 for norskefartøy meddet formålå avdekkemuligeovertredelser
avfiskerilovgivningen

Felleskvalitativvurderingav det materialetsomhar vært grunnlagetforberegningen
av totaluttaket av torskog hysei BarentshavetogNorskehaveti 2017 ogavden
forutgåendeutvekslingenav statistiskedataom årligefangsterpå fellesbestandene
på fartøynivå

Fellesberegningav Norges,Russlandsogtredjelandstotaluttak avtorskoghyse
Barentshavetog Norskehaveti 2017 I henholdtil «Metode for en samletanalyseav
satellittsporingsdataog informasjonomtransportog landingeravfiskeprodukterav
torskoghyse»

Eventuelt

Nestemøte

Avslutningav møtet
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bell No.

Tabell over beregnet uttak av produkter av torsk og hyse I rund vekt (kilo), fisket i Barents- og Norskehavet i 2017
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Tabell over beregnet uttak av produkter av torsk o h se i rund vekt (tonn), fisket i Barents- og Norskehavet i 2017
TabellNo. 2

Benevnelse

TAC
Trecreland

KVOTER No
Russland

Overferin fraRussland til No Norge
Overføring av deler av forskri

og 1redjelandskvoter til egen
nasjonal kvote;

Russland

Overføringer

av
kvoter

Overføring av deler av nasjonal No
kvote til tredjelandskvote;

Russland

Overføring av inntil prosent
av egen nasjonal kvote fra det

ene kalenderiret til det
påfølgende

Russland

Overføring av kvantum som er
fisket over de respektive partenes o e
kvntefradetenekvoteårtildet

påfølgende(10%).
Russland
No

Nasjonalkvote Russland
red land

Registrertuttek2017(VEDLEGG3a,Tabell1) Russland
Tred'eland

Ubenyttetkvote (IfNasjonalkvote> Regiarrert
Russhmd

uttak) T 'eland

Fiskeoverkvote ((IfNasjonalkvote<Regisuert Russland
uttak) Trectieland




Torsk




Norsk
kysuorsk

TORSK

Murmansk- Forsknin
torskkvoter

Torskkvote Hyse

HYSE

Forsknings-



kvater
Hysekvote

1 85500 21000 21000 140 911000 225000 8 000 23 00
11 123954





12395 14872




14872
111-II 2 365 523 21000




7 000 393523 105064 4 000 109064
1V--41-11)/2 365 52




21000 7 000 393523 105064 4 000 109064
v 6 000





6 000 4 500




4 500

VI








12488





12488 3 301




3 301
VII

vul
3 133





3 133 282




282

IX









X 2 096












2 096 11470




11470

XI









6 494






6 49 2 968




2 968

XIV=111+V+V1-VIII+X-X11 386 107 21000




7 000 414 107 124335 4 000 128335




369 150




21000 7 000 397 150 103814 4 000 107814
XV1=11-VI-VII+VII14-1X 108333






1 8 333 11289




1128
XVII







414334




113461
XVIII







396 191




106691
XIX







105771 7374




7 374
XX.=X1V-XV11








14874







959




1 123
)oni—xvi-xrx







2 562




3 915







227





XX1V=XVIII-XV









XXV=XIX-XVI









"Metodenforensammensattanalyseavsatelliusporingsdataog informasjonomtransportog landingerav fiskeprodukterihavne?'
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Ved

Bergen,28.mai-i. juni2018

RAPPORT
fra Arbeidsgruppen for omregningsfaktorer

for produkter av fellesbestandene I Barentshavet og
Norskehavet

Deltakerlisten,seVedlegg1,ogagendaformøtet,seVedlegg2.

MøtetiArbeidsgruppenforomregningsfaktorerforprodukteravfellesbestandenei
BarentshavetogNorskehavet(Arbeidsgruppen),meddetformålåplanleggeog
utføremålingogberegningavomregningsfaktorerforprodukteravfellesbestandene
BarentshavetogNorskehavet,bleavholdtihenholdtiloppdragetgitti protokollen

fraden47.sesjoni Denblandetenorsk-russiskefiskerikonunisjon(pkt.14.9)av9.-
12.oktober2017i KazanogprotokollenfraDetpermanenteutvalg(pkt4.2.)av5. til
7.september2017ogprotokollenfraDetpertnanenteutvalg(pkt.4.2.)av20.til22.
mars2018i Tromsø.

1. Presentasjon og diskusjon av resultatene av den felles
norsk-russIske undersøkelsen på måling og beregning av
omregningsfaktorer for produkter av blåkvelte og
snabeluer I sommersesongen 2018

Undermøtetpresenterteogdiskuterteparteneresultatenefradetfellesnorsk-
russisketoktetpåmålingerogberegningeravornregningsfaktorerforprodukterav
blåkveiteogsnabeluerforetattmbordpådennorsketrålerenM/SRamoeni
tidsrommetfra11.til22.mai2018.Målingenebleforetatti Norgesøkonomiskesone.
Omregningsfaktorerblemåltogberegnetforfølgendeprodukter;

Blåkveite,sløydmedhode
Blåkveite,sløydutenhode(rundsnitt)
Blåkveite,sløydutenhode(japankuttet)
Blåkveite,sløydutenhode(japankuttet)utenspord

Snabeluer,sløydmedhode
Snabeluer,sløydutenhode(rundsnitt)
Snabeluer,sløydutenhode(japankuttet)

Partenesammenlignetmåleresultatene,ogregistrerteatdevarsammenfallende(se
Tabelli i Vedlegg3).

1
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Partenevistetilatmåleresultateneforproduktenesløydmedhode, sløydutenhode
(japankuttet)ogsløydutenhode(japankuttet)utenspordavblåkveitegenereltvar
sammenfallendemeddegjeldendenorskeomregningsfaktorene.

Forproduktetsløydutenhode(rundsnitt)låmåleTesultatethøyereennden
gjeldendenorskeomregningsfaktoren,menvarlittlavereenndengjeldenderussiske
omregningsfaktoren.

Partenebemerketspesieltatmåleresultateneforlengdegruppen51-60cmvarlavere
ennforlengdegruppen41-50cm.Dettekantroligforldaresmedatdetharvært
gytingIlengdegruppen51-60cm,menslengdegruppen41-50cmbestodavenstor
andelfisksomeunåikkevarkjønnsmoden.

Dennorskepartbemerketatmåleresultateneforproduktenesløydmedhodeog
sløyduten hode(rundsnitt)avsnabeluerlålavereenndegjeldendenorske
omregningsfaktorene.Forprodukk.tsløydutenhode(japankuttet)avvek
måleresultatetbareubetydelig.fradengjeldendenorskeomregningsfaktoren.

Undersøkelsendokumenterteetgenereltlavtmageinnholdi deundersøkte
individeneavbådeblåkveiteogsnabeluer,ogmestepartenavsnabeluerenvar
utgytt.

Diskusjon av tekniske beskrivelser for produkter for
blåkvelte

Partenebleenigeomåutveksletekniskebeskrivelserforprodukteravblåkveitefrem
motdetnestemøteti Detpennanenteutvalgmedsiktepååpresentereetutkastpå
dettemøteti Murmanskhøsten2018.

Diskusjon omkring korrigering av omregningsfaktoren
for produktet sløyd uten hode (rundsnitt) av hyse -
forslag fra den russiske part angående en analyse av de
økonomiske konsekvensene

Dennorskepartentok opp spørsmåletomdenrussiskepartenhaddeutførten
analyseav de økonomiskekonsekvenseneav å innføredenforeslåttekorrigerte
onnegningsfaktorenforproduktetsløydutenhode(rundsnitt)avhysepå1,47.Den
norskepartenpåpekteogsåat denoffisiellerussiskeomregningsfaktorenfordet
nevnteproduktetpåhysevar1,47førdenfellesnorsk-russiskeomregningsfaktoren
på1,40bleimplementert
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Denrussiskepartenvistetilatdeti protokollenfra47.sesjoni Denblandetenorsk-
russiskefiskerikommisjonikkeer gittnoeoppdragom å foretaen analyseav de
økonomiskekonsekvenseneavåbenyttedenforeslåtteomregrtingsfaktorenpåhyse,
og atdenrussiskepartenforøyeblikketikkesitterinnemedfilstrekkeligobjektive
data(omfangst,kvantumproduserteprodukterog verdienavdissei 2018)forå
kunneforetaenslikanalyse.

I forbindelsemed detteinformerteden russiskepartendennorskepartenom
mulighetenefor å legge fremresultateneav en slik analysepå møteti Det
permanenteutvalgvinteren/våren2019.

Bruken av omregningsfaktorer ved fremstIlling av
produkter på norske fiskefartøy som utøver fiske 1
Russlands økonomiske sone

Partenediskutertespørsmåletomhvilkeomregningsfaktorernorskefiskefartøyskal
benyttevedfiskei Russlandsøkonomiskesone.

DennorskeparteninformertedenrussiskepartenomatFiskeridirektoratetharfåttet
brevfraRosrybolovstvomedenlisteoverdokumentersomdeterobligatoriskåhaom
bordpånorskefartøysomutøverfiskei Russlandsøkonomiskesone.Ihenholdtilpkt.
11pådennelistenskalnorskefartøyombordhaenlisteovergjeldende
omregningsfaktorerforfiske-ogandreprodukteravviltlevendemarineressurser
godkjentihenholdtilrussisklovgivning.

Den norskeparteninformerteden russiskepartenom at de innenkorttid vil
oversendeenlistetilRosrybolovstvooveraktuelleprodukteravviltlevendemarine
ressursersomproduseresavnorskefartøyi Russlandsøkonomiskesone,meddet
formålå få informasjonomde gjeldenderussiskeomregningsfaktorene.Påmøtet
presentertedennorskepartendennelistenogpartenediskuterteinnholdet.

Dennorskepartenunderstreketvikfighetenavatdetblirutarbeidetenprosedyrefor
hvordannorskefartøysomplanleggerellerutøverfiskeiRusslandsøkonomiske
soneskalopptredersomdetskalfremstillesproduktersomikkestårpådennelisten.

Plan for felles forskningsarbeld 12019

PartenevarenigeomågjennomføreetfellestoktINorgesøkonomiskesoneog/eller
fiskevernsonenvedSvalbardpåetnorskfartøyi høstesongen2019meddetmålå
foretamålingogberegningavomregningsfaktorerforfølgendeprodukter:



Blåkveite,sløydmedhode
Blåkveite,sløydutenhode(rundsnitt)
Blåkveite,sløydutenhode(fapankuttet)
Blåkveite,sløydutenhode(japankuttet)utenspord

Snabehter,sløydmedhode
Snabeluer,sløydutenhode(rundsnitt)
Snabeluer,sløydutenhode(japankuttet)

Parteneblevidereenigeomåforberedetekniskebeskrivelserforprodukterav
snabeluerettersammemalsomdenfellesnorsk-russisketekniskebeskrivelsenav
produkteravtorskoghyse.

Partenebleenigeomåutveksleforslagtilbeskrivelsenfremmotnestemøtei
Arbeidsgruppenmedsiktepå,åleggefremenendeligversjonpåmøteti Det
permanenteutvalghøsten2019.

6. Neste møte i Arbeidsgruppen •

Partenevarenigeomatnestemøtei Arbeidsgruppenvilbliholdti Murmanski
forkantavmøteti Detpermanenteutvalghøsten2019.Datoformøtetvilbliavtaltpå
etseneretidspunkt.

Fordennorskeparten Fordenrussiskeparten

!.»•

C,16 1

GeirBlom Nataliajaritsjevskaja

Bergen,1.juni2018
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Vedlegg 1.

Deltakere fra den norske parten:

GeirBlom- seniorrådgivervedFiskeridirektoratetsstatistikkavd.,adr.:
Strandgt.229,Postboks185,NO-5804BERGEN,NORGE,tif.:+4797433156,faks:+
4755238090,e-post: • . lom k ridir delegasjonsleder.

ThorbjerrnThorvik- serdorrådgivervedFiskeridirektoratetsressursavd.,adr.:
Strandgt.229,Postboks185,NO-5804BERGEN,NORGE,tlf.:+4746812456,faks:+
4755238090,e-post:thorbb . orv• 'dir.no.

TwndHavelin- seniorrådgivervedFiskeridirektoratetsstatistikkavd.,
adr.:Strandgt.229,Postboks185,NO-5804BERGEN,NORGE,tlf.:+4797433156,
faks:+4755238090,e-post nd. velin • ' .n .

IngmundFladaas- seniorrådgivervedFiskeridirektoratets
kommunikasjonsstab,adr.:Strandgt.229,Postboks185,NO-5804BERGEN,NORGE,
tlf.:+4799242344,faks:+4755238090,tolk,e-post:in und.fla ri ' .n

Deltakere fra den russiske parten:

NataliaJaritsjevskaja,cand.scient,lederforlaboratorietfornormeringved
FGBNUVNIRO,Moskva,tlf.(499)264-83-38,e-post:normaevniro.ru,
delegasjonsleder.

DenisPiskunovitsj- ingenieirav1.klassevedlaboratorietforbiokjemiog
teknologi,FGUPPINRO,Murmansk,tlf.(815-2)47-20-14,e-post:pdi@pinro,ru,
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Vediegg 2

The Working Group For Conversion Factors Of Products
Of 3oint Stocks 1n the Barents Sea and Norwegian Sea

28 May - 3une 2018
Directorate of Fisheries, Bergen

Welcome

Adoptionoftheagenda

ResultsofthejointNorwegian-Russianinvestigationonmeasurementsand
calculationsofconversionfactorsforproductsofGreenlandhalibutandbeaked
redfishinthesummerseason2018

DiscussionoftedmicaldescriptionsforproductsofGreenlandhalibut

Discussionoftheproposedconversionfactorfortheproductgutted
withouthead(roundcut)ofhaddock—proposalfromtheRussianpartyon
economicconsequences

UseofconversionfactorsatproductionofproductsonboardNorwegianfishing
vesselsconductingfisheryinthetheRussianeconomiczone

PlanforjointNorwegian-Russianresearchworkin2019

NextmeetinginthejointNorwegian-RussianWorkingGroup

Closingofthemeetin.g



Vedlegg 3

Resultater fra felles norsk-russiske undersøkelser på
måling og beregning av omregningsfaktorer

Tabell1.Omregningsfaktorermåltogberegnetforprodukteravblåkveiteog
snabeluerpå detfellesnorsk-russisketoktetmeddennorsketrålerenM/SRamoeni
Norgesøkonomiskesone(NØS)i mai2018,samtdegjeldendenorskeogrussiske
omregningsfaktorene.

Art/omegningsfaktorer Beregnetomregningsfaktorpr.produkt




Sløydmed
hode

Sløyduten
hode
(rundsnitt)

Sløyduten
hode
(japankuttet)

Sløyduten
hodeuten
spord
'a ankuttet

Blåkveite 1,099 1,276 1,426 1,490

Snabeluer 1,063 1,462 1,972




Gjeldende
omregningsfaktorer
(norske/russiske)





Blåkveite 1,10/1,081 1,20/1,289 1,43/- 1,50/-
Snabeluer 1,20/- 1,65/- 1,95/-






Vedtw

RAPPORTFRAMØTETI ARBEIDSGRUPPENFORELEKTRONISKDATAUTVEKSUNG
MOSKVA,28. OG 29. AUGUST2018

samsvarmed pkt.4.3 I protokollenfra møtet 1Det permanenteutvalgfor forvaltrfings-og
kontrollspørsmålpåfiskerisektoren20. 22. mars2018 bledet avholdtmøte 1
Arbeldsgruppenfor elektroniskdatautvekslinglMoskva.

Partenesdelegasjonerfremgåravvedlegg1.

Åpning av møtet

Lederenfor den norskedelegasjonen,HanneØstgård,og lederenfor den russiske
delegasjonen,AndrejRabotsjij,åpnetmøtet.

Godkjenningav dagsorden

Parteneble enigeom dagsorden,jf. vedlegg2.

Gjennomgangav utkasttil AgreedRecordof ConduslonsbetweentheRussian
Federationand Norway on issuesrelated to SatelliteBasedVesselMonitoring
Systems

Partenedrøftet de enkeltepunkteneI utkastettll Agreed Record.

Somet resultat avgjennomgangenbledet oppnåddenighetpåde fleste punktene.

Partenevar enigeomat følgendepunkterI forslagettll AgreedRecordmågjennomgås
nærmere enten pr. korrespondanseellerpået seneremøte:9, 10, 24 og25.

VIdere arbeld

Partenevar enigeomå fortsette arbeldetmedforslagettll AgreedRecordpå nestemøte 1
Det permanente utvalgmed siktepå å kunnefremle e et forslagpå den48. sesjonI Den
blandete norsk-russIskeflskerikommisjon.



5. Avslutningav møtet

Lederenfor den norskedelegasjonen,Hanneøstgård,oglederenfor den russiske
delegasjonen,AndrejRabotsjij,avsluttetmøtet.

Moskva,29. august2018

Forden norskeparten Fordenrussiskeparten

(„t
anne østg AndrejRabotsjij



VEDLEGG1.

DELTAKERUSTEFRAMØTETI ARBEIDSGRUPPENFORELEKTRONISKDATAUTVEKSLING
NIOSKVA,28 OG29. AUGUST2018

Den norskedelegasjonen:

Hanne Østgård,delegasjonsieder,seniorrådgiver,Reguleringsseksjonen,
Fiskeridirektoratet
JensAltem Wathne,seniorrådgiver,NorskFMC,Fiskeridirektoratet
ingmundFladaas,seniorrådgiver,Komrnunikasjonsstaben,tolk, Fiskerldirektoratet
KirstiHenriksen,nærings-ogflskeriråd,Den norskeambassadeni Moskva

Den russiske delegasjonem

Andrei Rabotsjij,delegasjonsleder,nestlederved FGBUTsSMS
AleksandrBorisov,leder for FGBUTsSMSsMurmanskfilial



VEDLEGG2

DAGSORDENFORMØTETI ARBEIDSGRUPPENFORELEKTRONISKDATAUTVEKSUNG
MOSKVA,28. OG. 29. AUGUST2018

Åpningav møtet

Godkjenningavdagsorden

Gjennomgangav utkasttilAgreedRecordofConclusionsbetweentheRussian
FederationandNorwayonissuesrelatedtoSatelliteBasedVesselMonitoring
Systems

Det videre arbeidet

Avslutningavmøtet



Vedlegg6

Norsk-russiskmidlertidigforenkletordningfor utstedelseav
lisenserfor hverandresfiskefartøy

De kompetentefiskerimyndighetenei KongeriketNorge og Den RussiskeFøderasjon
representertved Nterings—og fiskeridepartementetog Det føderaleFiskeribyrå,heretter
partene, er blitt enigom følgende:

Partene vedtarmidlertidigforenkletordningfor utstedelseav lisensertil norske og
russiske fartøy(heretterkalt Ordningen)som skal sikreadgangfor partenes fiskefartøy
til fiskeressurseri hverandresøkonomiskesonerog i Fiskerisonenved Jan Mayen
(heretterpartenessoner).

Hver av parteneskal innenforde kvoter som er fastsattfor den annenparts fiskefartzy
gi disse adgangtil fiskeressursenei partenessoner.

For å gi slik adgangskal partenepå telefakseller e-post,oversendehverandreen liste
over fiskefartøyog hjelpefartøy,somtar siktepå å drivevirksomheti den annenparts
soner(heretterkalt listen).Listen settesoppi henholdtil det fonnatet som er vist i
vedleggettil denneOrdningen(Vedlegg1).Den part som mottar listen skalgodkjenne
denne og bekreftedet til den annenpart. Den godkjentelisten er det dokumentsom gir
fartøy fra denene part adgangtil å drivevirksomheti den annenparts sone.Det kreves
således ikke at fartøyenefra den enepart som står på listenskalha lisensdokumentom
bord når det drivervirksomheti den annenparts sone.

Listen skal inneholdefølgendeinformasjonfor hvert fartøy:

Navn, IMOnummer,internasjonaltkaIlesignal,flaggstat,rederi, kapteinens
fornavnog etternavn

Type fartøy,lengde, fartøyetstonnasjeog hovedmotoreffekt

Tilgjengeligteknisk kontrollutstyrsom sikrerkonstant automatiskrapporteringav
data omfartøyetsposisjon

Fiskeredskap



Fiskeområder

Kvoteravmarineressurserspesifisertpåart

Nårdetgjeldernorskeog russiskefiskefartøy,ska1manpålistenførede tota1e
fangstkvantaeneavde arteneviltlevendemarineressursersomparteneharfått
tildeltforå drivefiskei hverandresøkonomiskesoner,utenå fordeledisse
kvantaenepåhvertenkeltfartøy.Fangstkvantafremgåravvedlegg5 og 6 fra
protokollenefraDenblandetenorsk-russiskefiskerikommisjon.

Hvis deternødvendigå gjøreendringeri listenskalpartenefølge denprosedyresomer
beskreveti denneOrdningspkt.3

Parteneskali godtidinformerehverandreomdepersonersomharfullmakttil å
undertegnelistene.

Parteneskontaktinformasjon:

Fiskeridirektorateti Norge

Faks+ 47 55238090

e-post: ostmottak iskeridir.no

Det føderalefiskeribyråetsterritorialeavdelingforBarentshavetog Kvitsjøen:

Faks:+ 7 8152 798126

e-post:murmansk bbtu.ru

DenneOrdningengjelderikkeforforskningsfartøyer.

Denneordningenerstatter«Norsk-russiskmidlertidigforenkletordningforutstedelseav
lisenserforhverandresfiskcfartøyer»av 9. oktober2015 og skaltrei kraftfradendagden
erundertegnet.



Denneordningenskalgjeldeinnfilenavparteneinformererdenannenpartomat
Ordningensies opp,minst3 månederførdetskjer.

Utferdigeti Alesundden18.oktober2018 i to eksemplarerpånorskog russiskmed
sammegyldighetforbeggetekster.

RepresentantforKongeriketNorge RepresentantforDenrussiske
i Denblandetenorsk-russiske føderasjoni Den blandetenorsk-
fiskerikommisjon russiskefiskerikommisjon

A. Benjaminsen I. V. Sjestakov



Vedlegg1

Cnucou cyAoa crpaubulmara, Hassepesalouumn aerra npombicex a NCYJIKSINTeRb1404 aaconomuversoil

soue Apyroli crpaum (Ust of vessels of the Flag State, intending to fish in other Party's Exdusive Economic

Zone)

Ne Per. Heaezume CfPaRa PaAtio- Homaep Co6ereemam Kran T1111 Aniffia.m Tomuna.711 MONSOCT• TamTO( Opyffla Panon(w) L4eamsweazww o0Arranc6nopeeypcoe(116P,

uomatz effina 6were nomamo HMO CIAN* nanwrana CYANO loCARRIO 6RT,tn meenoro Type of ACHNI 11p0MOIC. aeocupyerawee aogax Apyroil Croponad N cyffinan neove

cYPPRI Name af FIR6state n IMO Owner of vessel Captain's Type of Length,m. Awnurean, VMS Fishing a Targetspecies(Targetspedes quoted In another Party's

	

VesselReg. yessei RadioCall number name vessel (overall) JI.C. equIpment gear Fishing zone) and vesselquota

Number sIgnal Maln englne ares(S)

power (h.p.)
COD HAD CAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16

1



Appendix 10

JOINT RUSSIAN —NORWEGIAN SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAM ON LIVING
MARINE RESOURCES IN 2019

Contents

Planning and coordination of investigations and submitting of results. 	 2

Investigations on fish and shrimp stocks, including stock size, structure and distribution 2

Research program on deep sea fishes 5

Red king crab (Paralithodes camtschaticus) andsSnow crab (Chionoecetesopilio) 5

Fishing technology and selectivity of fishing gears 6

Marine mammals 6

Investigations on age determination of fish 11

Investigations on survey methodology, index calculations and assessment methods 11

Revision of Greenland halibut assessment methodology 12

Research and long term monitoring on benthic organisms 13

Determination of conversion factors 13

Development of genetic database for fish species 	 13

Monitoring of pollution levels in the Barents Sea 14

Monitoring of the hydrochemical conditions in the Barents Sea 14

Russian-Norwegian Fisheries Science Symposia 14

Exchange program of scientific personnel 14

Data exchange 15

Catch volumes needed for investigations of marine resources and monitoring of the most
important commercial species, as well as management tasks 15
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Planningandcoordinationof investigationsandsubmittingof results.

This appendix contains the program for investigations to be carried out in 2019 by Norway and Russia
within the frames of the bilateral cooperation between the Norwegian and Russian Parties. The
program is in accordance with the national research programs.

Plaiming coordination and exchange of specialists will be settled between the institutes involved.

Russian and Norwegian research institutes will exchange results and data from joint investigations.

Norwegian and Russian scientists and specialists will meet in Murmansk, 11-15 March 2019 to
discuss joint research programs, results from surveys and investigations in 2018/2019 and to
coordinate survey plans for the rest of 2019. The cruise plans listed below are preliminary and may
change. Missing names of vessels and time periods for surveys in this report will be agreed by
correspondence, latest by the March meeting. Future plans for surveys and methodology for preparing
biological and acoustic data will be discussed and coordinated. Urgent information according to
surveys carried out before the meeting in March will be exchanged by correspondence.

In the future work it is very important to take into account experiences from recent developments in
the ecosystem such as environmental factors, introduction of new species, distribution and stock sizes
of commercial species.

A preliminary program for the planned surveys and cooperation for 2019 is presented below. The
outlined plans should be considered a draft and wi11be shared when final plans are availab1e.

In order to increase robustness of joint surveys the parties considered increasing the flexibility of
mutual access to each other zones. Different mechanisms are possible and needs to be considered
further. Appropriate applications for research vessels entering to the EEZ's must be ready in sufficient
time before Winter and Barents Sea ecosystem surveys.

Investigationson fish andshrimpstocks,includingstocksize,structureanddistribution.

IMR and PINRO will continue the co-operation on the monitoring of the most important commercial
species. The parties will exchange primary information during joint investigations according to
agreed formats.

Norwegian surveys

Nation: Norway Survey title: Cod spawning stock

Reference No.:
Organization:
Time period:
Target species:
Area:
Purpose:

Re orted to:

N-2-01
IMR
March —April Vessel: R.V. "Johan Hjort"
Cod Secondary species: Haddock, saithe
Spawning areas Troms —Lofoten
Acoustic survey of the North East Arctic Cod spawning stock. Investigations on
maturity, fecundity and egg abundance.
IMR surve re ort, ICES AFWG

Nation: Norway Survey title: Fjord and coastal ecosystem
survey

Reference No.: N-2-02
Organization: IMR
Time period: October-November Vessel: R.V. "Johan Hjort"

R.V. "Kristine Bonnevie"

2



Target species:

Area:
Purpose:

Reported to:

Saithe, coastal cod, 0- Secondary species: Haddock, Sebastes norvegicus
gjoup herring
Norwegian fjords and coastal areas
Acoustic and trawl abundance estimation of saithe, coastal cod and other
groundfish species. Acoustic abundance estimation of 0-group herring.
Environmental investigations.
IMR surve re ort, ICES WGWIDE, ICES AFWG

Multispecies trawl-acoustic survey for
estimation of juveniles and stock
assessment of demersal fish in the Barents
Sea and adjacent waters

R.V. "Vilnius"
Other R.V.

Russian surveys

Nation: Russia Survey
title:

Reference No.: R-2-01

Organization: PINRO
Time period: October-December Vessel:

Target species:

Area:

Purpose:

Reported to:

Cod, haddock, saithe, Secondary Northern wolffish, spotted catfish, plaice,
redfishes, Greenland species: long rough dab and others
halibut
The Barents Sea and adjacent waters, Spitsbergen area, Exclusive Economic Zone
of Norway, international waters, Exclusive Economic Zone of the Russian
Federation, internal sea waters and territorial sea of the Russian Federation.
Evaluation of strength of yearclasses of cod and haddock at the stage of bottom
juveniles, redfishes and other demersal fish; assessment of total and fishable stocks
of Greenland halibut, cod, haddock, redfishes, catfishes, long rough dab and other
fish species; estimation of zooplankton biomass; parasitologie and faunistic
studies, study of "predator-prey" relations; oceanography; euphausiids.
PINRO survey report, ICES AFWG

Joint surveys

Nation:

Reference No.:

Norway/RussiaSurvey title:

J-2-01

Joint Russian-Norwegian
multispecies trawl-acoustic
survey for demersal fish stock
assessment (Winter Survey)

Organization:
Time period:

Target species:

Area:

IMR, PINRO
January-March Vessel: R.V. "Helmer Hanssen"

R.V. "G.O. Sars"
R.V. "Vilnius"

Cod, haddock, Secondary species: Other demersal and pelagic
Greenland halibut, species
catfishes, saithe,
redfishes
The Barents Sea and adjacent waters, Exclusive Economic Zone of the Russian
Federation, internal sea waters and territorial sea of the Russian Federation,
Exclusive Economic Zone of Norway, Spitsbergen area
Assessment of the yearclasses, abundance and biomass cod and haddock, other
demersal species, collection of biological samples, oceanography.
Joint IMR/PINRO Report Series, ICES AFWG

Purpose:

Reported to:
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Nation: Russia/Norway Survey title: International ecosystem survey in
the Nordic Seas

Reference No.:
Organization:
Time period:

Target species:
Area:

Purpose:

J-2-02
PINRO, IMR
May —June Vessel: R. V. "Vilnius"

R.V. "G.O.Sars",
3 research vessels

Herring, blue whiting Secondary species: Other pelagic species
The Norwegian Sea, fishing zone of the Faeroe Islands, international waters,
Exclusive Economic Zone of Norway, UK fishery zone, The Barents Sea and
adjacent waters, Exclusive Economic Zone of the Russian Federation, internal
sea waters and territorial sea of the Russian Federation
Estimation of yearclass strength, abundance and biomass of herring and blue
whiting, studies of their distribution and behaviour, marine mammal distribution
and quantity. Acoustic survey of the stocks, oceanography, plankton.
PINRO, IMR survey reports, International report, ICES WGWIDE, ICES WGIPS

Norway/Russia Survey title: Joint Russian-Norwegian ecosystem survey
(BESS).

Re orted to:

Nation:

Reference No.:
Organization:
Time period:

J-2-03
IMR, PINRO
August-OctoberVessel: R. V. "Vilnius"

R.V. "G.O.Sars"
R.V. "Johan Hjort"
R.V. "Helmer Hanssen"

Target species:

Area:

Purpose:

Reported to:

Cod, haddock, Secondary Other pelagic and demersal species, benthic
saithe, catfishes, species: organisms, sea mammals and birds,
redfishes, oceanographic and hydrobiological
Greenland halibut, parameters
plaice, herring,
capelin, polar cod,
shrimp, snow crab.
The Barents and adjacent waters, Spitsbergen area, Exclusive Economic Zone of
Norway, international waters, Exclusive Economic Zone of the Russian
Federation, and territorial waters of the Russian Federation. The Kara Sea.
Investigations of distribution and abundance of 0-group of different species,
estimation of abundance and biomass of pelagic species, demersal species,
shrimp, snow crab, Greenland halibut juveniles, marine mammal and sea birds
distribution and quantity. Oceanography, plankton, species interactions, sampling
for determining pollution levels.
Joint IMR/PINRO Report Series, ICESACOM, ICES WGHARP, NAMMCO,
ICES WGIBAR

Nation:

Reference No.:
Organization:
Time period:

Norway/Russia Survey title:

J-2-04
IMR, PINRO
January-March Vessel:

Joint Russian-Norwegian pre-
spawning acoustic survey on
capelin

3 commercial vessels

Target species: Capelin Secondary species: Other demersal and pelagic
species
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Area:

Purpose:

Reported to:

The Barents Sea and adjacent waters, Exclusive Economic Zone of the Russian
Federation, internal sea waters and territorial sea of the Russian Federation,
Exclusive Economic Zone of Norway, Spitsbergen area
Investigations about abundance and distribution of spawning capelin. Collection
of biological samples, oceanography.
Joint IMR/PINRO Report Series, ICES AFWG

3. Researchprogramon deepseafishes

To assess the stock of Sebastes mentella in the open Norwegian Sea, an internationally coordinated
redfish survey has been established (ICES WIDEEPS, earlier WGRS). This survey is a collaborative
effort between Norway, Russia and the Faroes, coordinated by ICES. It is also supported by the Data
Collection Framework of the EU. This survey was run as a coordinated effort by Norway, Russia and
the Faroes in 2009. It was not conducted in 2010-2012, but was run by Norway in September 2013
and August 2016. The next survey is planned for August 2019 and to be re-conducted every three
years. Results contribute directly to the ICES groups WGIDEEPS and AFWG.

A multi annual survey plan for monitoring of deep sea species is in action for Norwegian surveys. In
2019 the northern deepwater slope will be surveyed with Greenland halibut and redfish as main target
species. In 2018 the southern deepwater slope was surveyed with Greater argentine, beaked redfish
and Greenland halibut as main target species.

In ICES Benchmark in 2015 two new survey indices for Greenland halibut were derived from the
Joint Ecosystem Survey, and precursor surveys. In this context it is important that coverage of the
nursery area in northern Barents Sea and northern Kara Sea is sustained in the survey.

According to this the following surveys are applied for in 2019:

Norwegian surveys

Nation: Norway Survey title: Northern Deepwater
Reference No.: N-3-01 Slope Survey (Egga-

Nord)
Organization:
Time period:
Target species:

Reported to:

IMR
November Vessel: R.V. "G.O.Sars"
Greater argentine, beaked Secondary species: Other Deep water
redfish and Greenland species and
halibut elasmobranches

Ecosystem along the Norway slope from 68 to
80 degrees north.

Primary objective: to assess the state of commercial deepwater fish stocks.
Secondary objective: to monitor the state of deepwater ecosystems along the
slope. Part of IMR's multiannual survey strategy for deepwater species.
IMR survey report, ICESAFWG, ICES WGEF, ICES WGDEEP. ICES
WIDEEPS

Area:

Purpose:

4. Redkingcrab(Paralithodes camtschaticus) andsSnowcrab (Chionoecetesopilio)

Both Parties exchanged information about the ongoing national Red king crab and snow crab research
and fishery in 2018 and the research plans for 2019.
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The parties agreed that some of the questions ofbiology, stock assessment and fishery of crabs require
further research. The parties confirmed their intention to continue the study of the following issues:

- Ecological role of the red king crab and the snow crab in the Barents Sea;
- Main life history parameters of these two crab species introduced into the Barents Sea;
- New methods for crab stock assessments and monitoring (sampling gears, survey area etc.)

Scientists from Russia and Norway will conduct a number of national surveys on the red king crab
and snow crab in the Barents Sea. The objectives of these surveys are: to assess distribution,
abundance, size/sex composition and biological characteristics of the crabs, in addition to tagging
experiments. Some investigations should focus on red king crab by-catches in the trawl fishery for
demersal fish aiming to search of means for minimization of the red king crab by-catches in fisheries
for cod and haddock. Development of a better sampling device for snow crab will also be considered.
Details on investigations of the snow crab stock in its distribution will be discussed at the March
meeting.

Information will be exchanged between scientists and the results will be presented in survey reports
and publications.

Fishingtechnologyandselectivityof fishinggears

Research activity in these fields is carried out with the aim to develop:
- Fishing gears that are more species and size selective and that have less negative impact on fish that

escape the gear, and have less negative ecosystem effects in general.
- Improved survey gears and methodology.

As part of the Centre for Research-based Innovation (CRISP) activity, a photographic system (Deep
Vision) that automatically identifies species and sizes of individuals passing through a trawl has been
tested during several research cruises. The Deep Vision system has been put in operation during the
International ecosystem survey in the Nordic Seas in May.

Scientists from IMR and PINRO will continue the development of survey trawls to improve and
ensure adequate survey sampling techniques.

Marinemammals

The effect of various marine mammal species, in particular harp seals, on biological resources of the
Barents and Norwegian Seas is considerable. Besides, harp, hooded, grey and harbour seals and
minke whales have traditionally been target species for hunt operations. Other species, such as white
whales, ringed and bearded seals may also be of potential future interest for hunting. There is
therefore a need for joint research on marine mammals, including boat based and airborne surveys,
in offshore as well as coastal areas. The joint Russian-Norwegian research should be aimed at
assessments of distribution and abundance of the most important species, and their trophic linkages
with other marine resources, with particular emphasis on fish species. The low population size of
hooded seals in the Greenland Sea and apparent decrease in harp seal pup production in the White
Sea in recent years is a matter of concern, which requires increased research and monitoring effort.

Norwegian activities in 2019 include abundance estimation of harp and hooded seals based on data
obtained in aerial and boat based surveys in the Greenland Sea in March 2018. Furthermore, sampling
of biological material from harp seals (to assess their reproductive and nutritive status) during
commercial sealing in the Greenland Sea (the West Ice) will be conducted. Analyses of biological
material from hooded seals, collected during research surveys in the Greenland Sea, and from harp
seals, collected in the southeast Barents Sea (the East Ice) continues. Furthermore, boat based surveys
to estimate abundance and population structure will be carried out in Norwegian coastal areas for
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harbour seals. Comprehensive line-transect sighting surveys for minke whales (and other whales) will
be conducted in the Norwegian and Barents Sea in 2019. These surveys are included in a six-year
cycle (2014-2019) of sighting surveys which will result in new, updated whale estimates for the
Northeast Atlantic area in 2020. Satellite tags will be deployed on minke whales and other whale
species on the coast of North Norway during autumn and winter in 2019. Satellite tags will also be
deployed on harp seals in the Greenland Sea at the end of the moulting season in spring 2019. Samples
to assess hunting methods, diets and life history parameters will be obtained from the commercial
minke whale hunt.

Russian activities in 2019 will include study of correlation between ice conditions in the White Sea
and adjacent areas of the Barents Sea and harp seals of the White Sea/Barents Sea population. Also,
if possible in 2019, Russia plan to continue carryout of aerial surveys of harp seal pups of the White
Sea/Barents Sea population on their traditional whelping patches in the White Sea as well as in non-
traditional areas in the northern and south-eastern parts of the Barents Sea using a specially equipped
Russian aircraft. Standard multispectral method will be applied. Besides and if possible, complex
dedicated aerial surveys are planned to study other marine mammal species distribution and numbers,
and also information about environmental conditions and the distribution of fish species and other
marine organisms. During the annual ecosystem surveys in the Barents and Norwegian Seas,
sightings of marine mammals will be obtained frorn research vessels and, if possible, from research
aircraft. Scientific observers will collect data on marine mammal distribution on board commercial
vessels. Traditional annual coastal and boat surveys with the purpose to observe marine mammal
species and to collect biological material will be carried out. Sampling of biological material will
occur during the commercial harp seal catch.

As part of the Joint Norwegian-Russian Research Program on Harp Seal Ecology, telemetric
investigations of harp seals will be carried out in the White Sea in a joint Norwegian-Russian project
in spring 2019. This activity will be given priority over other planned research of harp seals of the
White/Barents Seas population. Joint observations ofmarine mammals on the ecosystem surveys will
continue.

Norwegian surveys

Nation: Norway Survey Monitoring of biological parameters, harp seals
title:

Reference No.:
Organization:
Time period:
Target species:

N-6-01
IMR
March-May
Harp seal

Vessel:1 sealer
Secondary
species:

Greenland Sea
Collection of biological material from harp seals during commercial sealing.
ICES, NAMMCO, JNRFC

Norway Survey title: Harp seal tagging in the Greenland Sea

N-6-02
IMR
March- Vessel: Rented vessel
April
Harp seals Secondary

species:
Greenland Sea (West Ice)
Study of the harp seal biology and ecology using satellite telemetry, comparison
with previous tagging to see effect of receding ice.

Area:
Purpose:
Re orted to:

Nation:

Reference No.:
Organization:
Time period:

Target species:

Area:
Purpose:
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Re ortedto:

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:

Targetspecies:

Area:
Purpose:

Re ortedto:

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:
Targetspecies:

Area:
Purpose:
Reportedto:

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:
Targetspecies:

Area:
Purpose:
Reportedto:

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:
Targetspecies:

Area:
Purpose:

Reportedto:

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:

IMRsurve re ort,NAMMCO,ICES,JNRFC

Norway SurveyBoat basedstudiesof harboursealabundance
title:

N-6-03
IMR
August-Vessel:Rented vessel
Septembe
r
Harbour Secondary
sealsspecies:
MidNorwegiancoast(Trøndelag,Nordland)
Estimationof the totalnumberof harboursealsby visualobservationsand use of
drones.
NAMMCO,ICES

NorwaySurvey title: Geneticstudiesof harboursealpopulationstructure

N-6-04
IMR
November Vessel:Rented vessel
Greyseals Secondary

species:
WestNorwegiancoast
Collectionof biopsysamplesfromharboursealpups, to be usedin DNAanalyses
NAMMCO,ICES

NorwaySurveyTelemetric taggingof minkewhales
title:

N-6-05
IMR
November Vessel:Rented vessels
MinkeSecondary Humpbackwhales,fin whales
whalesspecies:
Coastof NorthNorway
Telemetrictaggingof minkewhales.
IWC,NAMMCO

Norway Surveytitle: Ecologicalstudiesof minkewhales

N-6-06
IMR
August Vessel:Whalers
Minke Secondary
whales species:
Norwegiancoast- BarentsSea- Spitsbergen
Collectionof materialfromwhalestaken in commercialhunt, materialto assess
diet andlifehistoryparameters.
IWC,NAMMCO

Norway Surveytitle: Studiesof huntingmethodsand animalwelfareissuesin
the huntof minkewhales

N-6-07
IMR
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June- Vessel: Whalers
August
Minke Secondary
whales species:
Norwegiancoast- BarentsSea- Spitsbergen
Observations and collection of material from whales taken in Norwegian
commercialhunt to assesshuntingmethodsand animalwelfareissues.
IWC,NAMMCO

Timeperiod:

Targetspecies:

Area:
Purpose:

Reportedto:

Surveytitle: Linetransectsurveysof minkewhales

Vessel: Rentedvessel
Secondary Otherlargewhales
species:

NorwegianandBarentsSea
Sightingsurveysto assessabundanceofminkewhales,andabundance,distribution
and speciescompositionof othermarinemammals.
IWC,NAMMCO

Russia SurveyMultispectral aerial surveys of harp seal
title:whelping patches

Survey Comprehensive aerial research surveys of
title: marinemammals

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:
Targetspecies:

Area:
Purpose:

Re ortedto:

Russian surveys

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:
Targetspecies:

Area:

Purpose:

Re ortedto:

Nation:

Norway

N-6-08
IMR
July - August
Minkewhales

R-6-01
PINRO
March Vessel: Researchaircraft
Harpseal Secondary White whale, walrus and other species of

species: marinemammals
TheWhiteSeaandthe BarentsSeaadjacentarea,ExclusiveEconomicZoneof the
RussianFederation,internalseawatersandterritorialseaof theRussianFederation
Study of distributionand abundance(by estimationof number of pups in the
whelpingpatches)oftheWhiteSeaharpsealpopulation,studyofharpsealecology
andtheirinfluenceon fish speciesas top predators.
PINROsurveyre ort, ICESWGHARP,JRNFC,NAMMCO

Russia

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:
Targetspecies:

Area:

R-6-02
PINRO
July-September
Minkewhale,fin
whale,humpback
whale,whitewhale,
white-beaked
dolphin,harp,
ringed,grey,
common,and
beardedseals,
walrus
TheBarentsandKaraSeas

Vessel: Researchaircraft
Secondary Hooded seal, and other species of marine
species: mammal,seabirds,fishschools,oceanographic

andhydrobiologicalparameters
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Purpose: Studyof marinemammaldistributionand abundancein relationto environmental
conditions, fish species and other marine organisms' distribution for better
understandingof the effectof marinemammalsonthemaincommercialfishesand
for use in ecosystem models for management of commercial living marine
resources

Reportedto: PINROsurveyre ort, ICES,JRNFC,NAMMCO

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:

Targetspecies:

Area:
Purpose:

Reportedto:

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:
Targetspecies:

Area:
Purpose:

Re ortedto:

Nation:

ReferenceNo.:
Organization:
Timeperiod:
Targetspecies:

Area:

Marine mammal coastal research and
observationsincludingcollectionof biological
samples

Coastal expeditionwith the use of available
transportanddifferenttypesof boats

Harpseal,minke Secondary Otherspeciesof marinemammalsand fishes
whale,fin whale, species:
humpbackwhale
whitewhale,ringed,
grey,common,and
beardedseals
Coastof the Barents,WhiteandKaraSeas
Collectionofbiologicaldata,studyofdistributionandmigrationroutes,estimation
ofnumbers,marinemammalsmonitoring,assessmentofmarinemammalinfluence
on fish species,assessmentof climaticchangesand human activitieson marine
mammals,datafor ecosystemmodelling
IntemalPINROsurveyreport,ICES,JRNFC,NAMMCO

Russia Survey Opportunistic marine mammal sightings
title: during Internationalecosystemsurvey of the

R-6-04 NorthernSeas
PINRO
May-June Vessel: PINROresearchvessel
Minkewhale,fin Secondary Hoodedseal,harp,ringed,grey,common,and
whale,humpback species: bearded seals, walrus, and other species of
whale,whitewhale, marine mammal, seabirds, fish schools,
white-beaked oceanographicandhydrobiologicalparameters
dolphin
TheBarentsSeaand south-easternpartof the NorwegianSea
Studyof marinemammaldistributionand abundancein relationto environmental
conditions, fish species and other marine organisms' distribution for better
understandingof the effectof marinemammalsonthemaincommercialfishesand
for use in ecosystem models for management of commercial living marine
resources
PINROsurve re ort, ICES,JRNFC,NAMMCO

Russia

R-6-05
PINRO
August-October
Minkewhale,fin
whale,humpback
whale,whitewhale,
white-beaked
dolphin
TheBarentsSea

Survey
title:

Vessel:
Secondary
species:

Opportunistic marine mammal sightings
during annual Joint Russian-Norwegian
ecosystemsurvey

PINROresearchvessel
Hoodedseal,harp,ringed,grey,common,and
bearded seals, walrus and other species of
marine mammal, seabirds, fish schools,
oceanographicandhydrobiologicalparameters

Russia

R-6-03
PINRO
March-September

Survey
title:

Vessel:
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Purpose: Study of marine mammal distribution and abundance in relation to environmental
conditions, fish species and other marine organisms' distribution for better
understanding of the effect of marine mammals on the main commercial fishes and
for use in ecosystem models for management of commercial living marine
resources

Reported to: PINRO surve r ort, ICES, JRNFC, NAMMCO

Joint surveys

Nation:

Reference No.:
Organization:
Time period:
Target species:

Area:
Purpose:

Reported to:

Russia/Norway Survey title: Harp seal tagging in the White Sea in the frames
of marine mammal coastal research

J-6-01
IMR, PINRO
April-May Vessel: 1 helicopter, vessel, boats
Harp seal Secondary Other seal species, whales

species:
The White Sea area
Study of the harp seal biology and ecology using satellite telemetry. Part of the
Norwegian Russian Research Program on Harp Seal Ecology initiated by JNRFC.
Marine mammals monitoring, assessment of marine mammal influence on fish
species, assessment of climatic changes and human activities on marine mammals
Joint IMR/PNRO survey report, JNRFC, ICES WGHARP, ICES AFWG, ICES
WGMME, NAMMCO

Investigationson agedeterminationof fish

The exchange of age reading specialists and material for cod, haddock, redfish, Greenland halibut
and capelin will continue. Twice every year otoliths are exchanged between the institutes and
meetings between age readers are usually held every second year.

For capelin a meeting was held in Murmansk in October 2017. The next meeting for cod and haddock
will be held in Murmansk in 2019.

There continues to be differences in opinion between PINRO and IMR regarding age reading methods
for redfish and Greenland halibut. Further work will be discussed during the March meeting 2019.

Investigationson surveymethodology,indexcalculationsandassessmentmethods

PINRO and IMR hold on to the ideas of developing a joint program on methods and procedures for
assessment of important fish stocks in the northern areas. This program should include methods for
surveys, methods for calculations of survey indexes and methods for improving assessment tools,
including the multispecies and ecosystem models.

Russian and Norwegian colleagues continue to develop new databases and software to make stock
size estimates in a consistent, common, and quality assured way.

Coordination ofjoint surveys in the Barents Sea

Russian and Norwegian institutions see the need to continue the optimization of survey strategies,
given the limited access to resources, both in terms of experts, ships and financial supporting for such
activities. This issue remains one of the most difficult and requires very careful consideration. Many
different aspects such as assessment needs, finance, prioritization of work, time period, etc. need be
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taken into account. Scientists will discuss survey strategies and implementation of an appropriate
multi-year survey plan during the March meeting.

The Svanhovd expert group in 2014 recommended combining Norwegian-Russian winter survey, a
Norwegian Lofoten survey, and a Russian ground fish survey into one joint survey in winter with
step-wise implementation starting in 2015. For some reasons, it was not fully implemented. During a
meeting in Murmansk during 17-18 October 2017 a report was prepared, outlining a plan for joint
monitoring. During the March Meeting in Tromsø 2018, The parties agreed to start implementing the
plan for conducting joint monitoring of the Barents Sea as described in the "Report from a meeting
between experts from PINRO and IMR to discuss long term monitoring plan in the Barents Sea.
Murmansk, 17-18 October 2017".

ICES now has annual survey working groups for all main Seas where ICES provides fisheries advice,
except the Barents Sea. Such groups review the survey methodology in the given area. Russian and
Norwegian scientists met for discussing Barents Sea survey methodology in connection with ICES
AFWG 2018.

Research in the Arctic Ocean

The Arctic Ocean is experiencing major transformations. The reduction in the Arctic sea ice coverage
has already made vast areas of the waters in the Arctic under Norwegian and Russian jurisdiction and
beyond accessible for increased human activity. This development will increase pressures on
vulnerable Arctic Ocean ecosystems, and impose new challenges for their sustainable management.
Changes in this heat flow have profound implication for the marine environment and the living marine
resources in the Arctic Ocean. Colonization ofnew regions by immigrating species is also more likely
on this side of the Arctic compared to the Pacific side. In a pan-Arctic perspective, increasing the
scientific knowledgebase and ecosystem understanding, exploring potential options for providing
ecosystem-based advice, and establishing long-term monitoring programs in the Arctic Ocean are
important both nationally and internationally.

9. Revisionof Greenlandhalibutassessmentmethodology

Arctic fisheries working group (AFWG) over several years recognized the need to facilitate further
work on analytical assessment for Greenland halibut. The assessment of the NEA Greenland halibut
stock is uncertain due to age-reading problems and lack of contrast in the data. The Inter Benchmark
Process on Greenland Halibut in ICES areas I and II (IBPHALI) was set up to follow up the
benchmark process for this stock and was completed by correspondence in August 2015. A Gadget
model (age-length-structured, tuned only on length data) is used for assessment of this stock.

In June 2017 ICES provided catch advice for Greenland halibut for 2018 and 2019. Further work is
needed to monitor and revise what is a new assessment methodology, and establish reference points,
harvest control rules and a methodology for estimation of appropriate fishing mortality level. Such
work will demand both extension of the Gadget model back to the early 1980s as well as using
additional biomass models to explore in particular the effect of high catches in the 1960s and 1970s.
Effort and catch data from the 1960s-1980snecessary for this work should be made available by both
countries as soon as possible.

In the report from the ICES Inter Benchmark Process on Greenland Halibut in ICES areas I and II
(IBPHALI-2015) recognized the need for ageing methodology for this stock. The lack of age data in
the model has had limited impact on the assessed biomass, but does negatively impact on modeling
recruitment (and hence the ability to produce forecasts). In 2016 the second ICES workshop on age
reading of Greenland halibut (WKARGH2) gave ten recommendations on how to implement age
readings to assessment, number one being: "While it is recognized that some ageing issues remain to
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be resolved, the WKARGH2 recommends that either the frozen whole right otolith or thin-section
method can be used to provide age estimates for stock assessments". Effort is presently being made
in Norway to increase amount of age data for the NEA Greenland halibut stock using one of these
new age reading methods.

Researchandlongtermmonitoringon benthicorganisms

Long term monitoring on benthic organisms on both Russian and Norwegian side of the Barents Sea
should be continued. This includes the scientific exchange progam between PNRO and IMR in
order to standardise processing of trawl samples, species identification and exchange of young
scientists.

Russian and Norwegian scientists will continue to contribute to collaborative and international
projects within the Joint Russian-Norwegian Environmental Commission, as well as Arctic Council
efforts.

Russian and Norwegian scientists will continue investigations of vulnerable habitats and species in
the Barents Sea and adjacent waters.

Detailed discussions on future sampling programs for benthic organisms will be undertaken at the
March meeting.

Determinationof conversionfactors

Accurate conversion factors are necessary in order to estimate the actual catches of the joint exploited
stocks. Varying fishing and processing conditions, such as fishing areas and seasons, length-weight
characteristics, fishing gear, technological parameters of raw fish processing including different ways
of processing (machine or manual), processing equipment, ways of freezing, packing and storage
require continuous investigations. It is necessary to obtain additional data on conversion factors for
fish taking into account annual, biological variations and effects of fishing gear and technological
processing equipment.

Russia and Norway will continue their investigations on establishing accurate conversion factors for
products for Greenland halibut and beaked redfish.

Ajoint investigation will be carried out in accordance with point 4.2 in the Protocol of the Permanent
committee for management and control on the fisheries sector.

In order to determine conversion factors, Russian and Norwegian scientists will collect data onboard
commercial vessels. Survey reports will be available for appropriate authorities in Russia and
Norway.

Developmentof geneticdatabasefor fish species

The further development ofjoint PINRO/IMR genetic database for Atlantic salmon populations will
continue in 2018-2019 and include sampling for farmed salmon escapees in coastal areas and in
rivers. The aim of sampling for farmed salmon escapees in rivers is to provide data for quantifying
genetic introgression of farmed fish into wild Atlantic salmon populations.

Russian and Norwegian scientists will continue to explore genetic polymorphism and to investigate
population structure of several fish species in the Barents Sea. The studies are focused on but not
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confinedby the cod,capelin,polarcodandtheredfish,withtheDNAmarkersforthesespeciesto be
identifiedwithinthe nextyears.Thebasis for samplingis the surveysconductedby both sides.

For skatesand rays it was suggestedthat IMRand PINROmakeajoint effortin collectingsamples
of all speciesin the BarentsSea.

Monitoringof pollutionlevelsin the BarentsSea

PINROand IMR will continueto monitorpollutionlevels in accordancewith nationalprograms.
Monitoringpollutantsis an importanttask to understandpotentialimpactson the BarentsSea food
webandrelatedfoodsafety.Samplesof seawater,sedimentsand fishwill be collectedand analysed
fororganicpollutantsandheavymetals.

Partieswill continuemonitoringof marinelitteras in the lastyears.

Monitoringof the hydrochemicalconditionsin theBarentsSea

Monitoring of the hydrochemicalconditions in the Barents Sea will contribute to improving
knowledgeabout the state and variabilityof the marine ecosystem.It was agreed to continue
exchangingresultsof chemistryanalysisof watersamplesutilizingnationalinstitutes.

Russian-NorwegianFisheriesScienceSymposia

The 18ffiRussian-Norwegiansymposium«Influenceof ecosystemchangeson harvestableresources
at highlatitudes»washeld05-07June2018in Murmansk,Russia.Thesymposiumhadparticipation
froma widerangeof RussianandNorwegianinstitutionsandwasconsideredverysuccessful.

The OrganizingCommitteeof the Symposiumconsistedof Evgeny Shamray,Andrey Dolgov,
AnatolyFilin, AlexanderTrofimovfrom PINROand Geir Huse,Tore Haug,MariaFossheim,Jan
ErikStiansenfromIMR.

Thesymposiumincludedfivethemesessions:
Theme1:Oceanography
Theme2: Planktoncomposition,distributionand abundance
Theme3: Benthicdistributionandproduction
Theme4: Fishcommunitieson the move—foodor competitors?
Theme5: Toppredators

The symposiumlanguagewas English,and Proceedingsof the symposiumwill be publishedin the
IMR/PINROJointReportSeries.Thedeadlinefor submittingcontributionsto the symposiumwas 1
October2018.In addition,authorswith goodcontributionshavebeeninvitedto submitmanuscripts
to be publishedin a specialissueof ICESJournalof MarineScience.The deadlinefor submitting
manuscriptsis 1December2018.

The next symposiumwill take place in Norway in 2020. The working title of the symposiumis
"Multispeciesmanagement:speciesinteraction,trade-offsand technicalinteractions".The content,
title andmaintopicsof symposiumwillbe discussedduringthe Marchmeetingin 2019.

16.Exchangeprogramof scientificpersonnel
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It has been agreed that the program for exchange of scientific personal between Russia and Norway
on all levels (students —research technicians —senior scientists) will continue. It will be applied for
new projects (NRC, MNFA) to continue the exchange program beyond 2018.

A plan for next year will be developed and considered prior to the annual March meeting. The
exchange should have first focus on young scientists and scientists for coordination of research
programs and methods between the institutions at their laboratories and at their research vessels
during investigations, but will also include database and long-term modelling. Scientists will also be
invited to take part in surveys onboard research vessels from both institutes.

At the March meeting in 2018, the parties agreed to develop a formal agreement regulating the
cooperation covering travel, survey participation, salary during travel, visa applications, etc. in order
to allow more flexibility in exchange of personnel for various purposes. The parties agree that
agreement should be an appendix to MoU between IMR and PINRO and should be finalise before
the end ofJanuary 2019.

17.Dataexchange

It was agreed to exchange data collected in joint and national scientific surveys and by observers on
board of commercial vessels:

all data collected in joint surveys relevant to stock assessments and environment conditions;
field data on temperature and salinity in the Barents Sea with 1 m depth interval from
oceanographic stations;
results of hydrochemical analysis obtained during joint surveys in the Barents Sea;
data on marine litter and pollutions;
mean length and weight at age as well as maturity at age used in commercial stocks
assessments,
surveys abundance indexes and acoustic data used in commercial stocks assessments;
stomach content of commercially important species;
otoliths and scales collected under the program for age validation of bottom and pelagic fish;
data on plankton and benthic fauna;
scales and tissue samples collected for flirther development of joint genetic database for
Atlantic salmon;
data on the biology of seals of the White Sea population (mortality, maturation, size-at-age,
feeding data, ice conditions in the White Sea and adjacent waters of the southeastern Barents
Sea);
fisheries statistics for key commercial fish species in ICES Sub-areas 1, 2a, 2b needed for

stock assessments of commercial fishes (catches, age composition of catches, mean weights at age in
catch).

The above list will be updated during the March meeting. Oceanographic data obtained during
surveys need to be exchanged during the survey. If some post processing is required data should be
exchanged as soon as possible.

18. Catchvolumesneededfor investigationsof marineresourcesand monitoringof the most
importantcommercialspecies,as wellas managementtasks

The catch volumes shall enable to carry out all tasks described in "Joint Norwegian —Russian
Scientific Research Program on Living Marine Resources in 2019" including surveillance activities
to provide recommendations on area closures/reopening as well as other decisions on management of
fishing activities on living marine resources in ICES Subarea 1 and 2 including respective EEZs of
Russia and Norway, international waters ("Loophole") and Svalbard (Spitsbergen) area.
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To solve these tasks the following catch quantities are decided and shall be available in equal parts
for both Parties in 2019:

14 000 tonnes of cod in addition to volumes mentioned in Appendix 3
8 000 tonnes of haddock in addition to volumes mentioned in Appendix 3

500 tonnes of capelin in addition to volumes mentioned in Appendix 3
1 500 tonnes of Greenland halibut in addition to volumes mentioned in Appendix 3

Both Parties will make all efforts to fulfil the program.

All catches taken for research and management purposes should be recorded in the catch statistics
separately.

Under "The Joint Russian —Norwegian Scientific Research Program on Living Marine Resources in
2019" the Norwegian party wil1grant permission to fish and catch their living marine resources to
vessels owned or hired by PINRO or other Russian scientific institutions in the Norwegian Economic
Zone and areas around Jan-Mayen in amounts not exceeding:

5 000 tonnes of cod
3 000 tonnes of haddock

250 tonnes of capelin
700 tonnes of Greenland halibut

Under "The Joint Russian —Norwegian Scientific Research Progam on Living Marine Resources in
2019" the Russian party will grant permission to fish and catch their living marine resources to vessels
owned or hired by IMR and other Norwegian scientific institutions in the Exclusive Economic Zone
of the Russian Federation in amounts not exceeding:

5 000 tonnes of cod
3 000 tonnes of haddock

250 tonnes of capelin
700 tonnes of Greenland halibut
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VEDLEGG 11

KONTROLLTILTAK

Omlasting
Det er forbudt å omlaste fisk til fartøy som ikke har rett til å seile under flagget til
medlemstater i NEAFC, eller flagg til stater som ikke har status som NEAFC-samarbeidsland.

Satellittsporing
Transportfartøy som mottar fisk skal være underlagt sporingsplikt på lik linje med fiskefartøy.

Rapportering ved omlasting
Det er rapporteringsplikt for fiske- og transportfartøy involvert i omlasting til havs.
Rapportering skjer til flaggstatens kontrollorgan. Inntil elektronisk rapportering etableres skal
rapportene sendes manuelt i samsvar med gjeldende regelverk:

Fiskefartøyet skal sende melding om omlasting 24 timer før omlastingen starter
Fartøyet som mottar fangst skal senest 1 time etter at omlastingen har funnet sted, sende
rapport om omlastingen
Meldingen skal inneholde informasjon om tid og posisjon for omlastingen og
opplysninger om fartøy som har levert fangst og hvem som har mottatt fangst, samt
omlastet kvantum spesifisert på art i rund vekt
Mottaksfartøyet skal senest 24 timer før landing finner sted, også gi opplysninger om hvor
fangsten skal landes
Fiskefartøy som har til hensikt å lande i tredjeland skal ved utseiling fra de respektive
lands økonomiske soner gi opplysninger om hvor fangsten skal landes.

Utveksling av informasjon
Partene forplikter seg til å gi den annen part fangstopplysninger om kvoteregulerte bestander,
på anmodning.

Partene skal månedlig utveksle informasjon om kvoter av torsk og hyse nord for 62°N,på
fartøynivå inntil slik informasjon blir løpende oppdatert på Internet som et alternativ til
månedlig utveksling.

Inspeksjoner ved landing
For å oppnå en effektiv kontroll med landinger skal mobile grupper med inspektører fra begge
land, på bakgrunn av informasjon om mulige overtredelser av fiskerilovgivningen, kunne
iverksette kontrolltiltak i tredjeland og eventuelt forfølge sakene videre. Gruppene må raskt
kunne dra til landingshavn for å kunne observere landingen.

Harmonisert kontrollmetodikk
Partene er enige om å benytte omforent kontrollmetodikk som ble avtalt i Det permanente
utvalg sitt møte 9.-13.oktober 2006. Kontrollmetodikken fremgår av Vedlegg 3 til protokollen
fra nevnte møte.
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VEDLEGG 12

Forvaltningsreglerfor torsk,hyseog lodde

I det følgende gjengis gjeldende forvaltningsregler for fellesbestander av torsk, hyse og lodde.

1. Forvaltningsregelfor nordøstarktisktorsk

Partene var enige om å følge en beskatningsstrategi for torsk og hyse som ivaretar hensynet
til;

å tilrettelegge for en langsiktig høy avkastning av bestandene

ønsket om å oppnå stabilitet i TAC fra år til år

full utnyttelse av all til enhver tid tilgjengelig informasjon om bestandsutviklingen

På grunnlag av disse prinsippene bekreftet partene at følgende beslutningsregel vil bli brukt
for den årlige kvotefastsettelse for nordøstarktisk torsk:

TAC beregnes som gjennomsnittlig prognostisert fangst for de kommende tre år ved bruk av
mål-nivået for fiskedødelighet (Ftr).

Mål-nivået for fiskedødelighet beregnes basert på gytebestanden (SSB) i det førstkommende
år på følgende måte (se også Figur 1 under):

- hvis SSB < Bpa,SåFtr SSB / Bpax Fmsy;

- hvis Bpa< SSB < 2XBpa,SåFtr= Fmsy;

- hvis 2xBpa< SSB < 3xBpa,SåFtr= Fmsyx (1 + 0,5 x (SSB - 2xBpa)/ Bpa);

- hvis SSB > 3xBpa,SåFtr = 1,5 XFmsy;

der Fmay=0,40og Bpa=460000 tonn.

Dersom gytebestanden i inneværende år, foregående år og hvert av de tre kommende år er
over Bpa,skal TAC ikke endres med mer enn +/- 20% i forhold til TAC for inneværende
år. I dette tilfellet skal imidlertid F likevel ikke falle under 0,30.



Figur 1
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Forvaltningsregelfornordøstarktiskhyse

For nordøstarktisk hyse vil følgende høstingsregel bli brukt:

TAC for neste år fastsettes til et nivå tilsvarende Fmsy.

TAC skal ikke endres med mer enn +/- 25 sammenlignet med forrige års TAC.

dersom gytebestanden faller under Bpa,skal fastsettelse av TAC baseres på en
fiskedødelighet som reduseres lineært fra Finsynår gytebestanden er lik Bpa, til F=0 når
gytebestanden er lik null. Dersom gytebestandens biomasse i ethvert av de årene som
er tatt med i beregningene (inneværende år og i et år fremover) er under Bpa,benyttes
ikke 25 % begrensningen i TAC fra år til år.

Forvaltningsregelfor lodde

For lodde vil følgende høstingsregel bli brukt:

- TAC for neste år skal ikke settes høyere enn at, med 95 % sannsynlighet, minst
200 000 tonn lodde (Biim)får anledning til å gyte.



Vedlegg 13

TABELL I
OVERSIKT OVER FORDELINGAV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE, BLAKVEITE OG SNABELUER (S. MENTELLA)
MELLOM NORGE, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT 1DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON,
INKLUDERT EVENTUELLE JUSTERINGER 1LØPET AV ÅRET.
TONN RUND VEKT.

LAND:
AR:
PR. DATO:
PERIODE:

NORGE
2017

12.09.2018
01.01.-31.12.2017

TOTAL KVOTE




OVERFØRINGER NASJONALE KVOTER




SUM (TAC) AVSETNING KVOTEANDEL FRA RUSSLAND FRA NORGE




TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE TIL RUSSLAND NORGE RUSSLAND

FISKESLAG




TREDJELAND






I II II1=(1-11)/2 IV=( 1-11)/2 V VI VII=111+V-VI VIII=1V-V+VI

TORSK1) 897 000 123 954 386 523 386 523 6 000




392 523 380 523

HYSE2) 225 000 14 872 105 064 105 064 4 500




109 564 100 564

LODDE







BLAKVEITE3) 22 500 900 11 475 10 125




11 475 10 125

UER (S. mentella) 30 000 3 000 21 600 5 400




2 000 19 600 7 400

Inkl. kysttorsk; 21 000 tonn norsk kysttorsk og 21 000 tonn murmansktorsk

I tillegg kan inntil 14 000 tonn, 7 000 tonn for hver part disponeres til forsknings- og forvaltningsformål
I tillegg kan inntil 8 000 tonn, 4 000 tonn for hver part disponeres til forsknings- og forvaltningsformål

3) 1tillegg kan inntil 1 500 tonn, 750 tonn for hver part disponeres til forsknings- og forvaltningsformål



TABELL II

LAND:
ÅR:
PR . DATO:
PERIODE:

OVERSIKT OVER KVOTER OG BIFANGSTAVSETNINGER I AVTALER MELLOM NORGE
OG RUSSLAND VED FISKE I HVERANDRES ØKONOMISKE SONER.
TONN RUND VEKT.

NORGE
2017

12.09.2018
01.01.-31.12.2017




RUSSLANDS




NORGES




KVOTER I




KVOTER




FISKESLAG NØS




I RØS




FOTNOTER:




JAN MAYEN SONE




TORSK 200 000




200 000




HYSE 47 000




47 000




LODDE





BLÅKVEITE 10 125




11 475




UER (S. mentella) 7 400




19 600




UER (S. norvegicus og S. mentella) 2 000 1)




Bifangst, maks 20 % i hver enkelt fangst.






5 000 tonn i direkte fiske og 7 000 tonn som bifangst ved fiske av
torsk og hyse, maks 49 % i hver enkelt fangst. Bifangst ved fiske av

SEI 12 000 2)




sild, maks 5 % i hver enkelt fangst.

STEINBIT 5 000 3) 2 500 4) Bifangst ved trålfisket 1 500 tonn, ved linefiske 3 500 tonn






Direkte fiske og bifangst

FLYNDRE




200 5) 5) Direkte fiske og bifangst

NORSK VÅRGYTENDE SILD 82 957,4 6)




6) Gjelder både i NØS N°62, og i Jan Mayen sonen

KOLMULE 23 364 7)




7) Jan Mayen sonen og del av fastlandssonen
REKE




4 000




ANDRE BESTANDER 2 500 8) 500 8) Ikke kvoteregulerte bestander tatt som bifangst i fiske etter
kvoteregulerte bestander

GRØNLANDSSEL




7 000 dyr 9) 9) Fangst i Østisen



TABELL Illa

LAND:

OVERSIKT OVER SAMLET KVOTE AV TORSK, HYSE, LODDE, BLÅKVE1TEOG SNABELIJER (S. MENTELLA)
TIL DISPOSISJON FOR DEN NASJONALE FLÅTEN, OG FANGST AV DENNE KVOTEN. TONN RUND VEKT.

NORGE




ÅR: 2017





PR. DATO: 12.09.2018





PERIODE: 01.01.-31.12.2017





NASJONAL




OVERFØRINGER DISPONIBEL




FISKESLAG KVOTE: AVSATT TIL FRA FRA ANDRE NASJONAL KVOTE TOTAL




FORSKNING OG TREDJELANDS- ÅR1)2) (INKL. FORSKNINGSKVOTE FANGST3)




FORVALTNING KVOTE2)




OG OVERFØRINGER)




1 II 111 IV V= 1+11+111+IV VI

TORSK

HYSE

LODDE

BLÅKVEITE

UER (S. mentella)4)
Jf. tabell VII

392

109

11

17

523

564

475

600

7

4

000

000

750

12

3

488

301

2 308

514

414

117

12

17

319

379

225

600

414

113

12

16

319

463

741

063

Disse kolonnene kan inneholde både positive og negative tallstørrelser
Inklusive forskningsfangst

4)Justert for 1 000 tonn S. mentella overført til den russiske part, jf. vedlegg 6 i kommisjonsprotokollen, samt 1 000 tonn S. mentella til EU. Fangst eksklusive bifangst av S. norvegicus



TABELL IV
FANGST AV FLAGGSTATENS FARTØY VED FISKE I
ICES-OMRÅDENE I, IIA OG IIB, INKLUDERT FORSKNINGSFANGST.
FANGST I TONN RUND VEKT

LAND: NORGE
ÅR: 2017
PR.DATO: 12.09.2018
PERIODE: 01.01.-31.12.2017

FANGST AV DISPONIBEL NASJONAL KVOTE OG FORSKNINGSFANGST

TOTAL HERAV HERAV
FANGST FORSKNINGS NORSK

ICES FANGSTOMRÅDER: ICES I OG Il FANGST FANGST I
RUSSISK

ICES FANGSTOMRADER: ØKONOMISK
SONE

FISKESLAG:

TORSK 97 077 249 577 67 665 414 319 121 363




91 10 730
HYSE 30 990 54 555 27 918 113 463 4 16




8 6 601
LODDE







BLÅKVEITE 1 389 9 122 2 230 12 741 1





22
UER 1 843 7 947 10 769 20 559 5





SEI 24 198 99 677 4 695 128 570 1 7





STEINBIT 1 722 2 327 2 438 6 487





470
FLYNDRE 28 14 24 66






REKER 5 601 646 764 7 011 1




5 2 111
SILD




389 416




389 416




702





MAKRELL




167 773




167 773




656





KOLMULE




8 066




8 066






POLARTORSK








VASSILD2) 1 12 276




12 277






ANNET







237

SEL3) Antall dyr Antall dyr




Antall dyr





Antall dyr
GRØNNL.SEL 1 1 033




1 034 1




7




KLAPPMYSS




17




17




17




Fangst på nasjonal kvote. Ref. TABELL Illa punkt VI
Inneholder både strøm- og vassild
Oppgis i antall dyr. Fangst i Østisen føres under ICES I
Fangst i Vestisen føres under ICES IIA. Inkluderer fangst i ICES-området XIVb
Fangst av grønlandssel omregnet til voksne dyr. Inklusive forskningsfangst



TABELL V
TREDJELANDS KVOTER I PARTENS ØKONOMISKE SONE OG FANGST AV DISSE KVOTER. TONN RUND VEKT

Land: NORGE
År: 2017
Pr. dato: 12.09.2018
Periode: 01.01.-31.12.2017

FISKESLAG TREDJELAND TREDJELANDS
OPPRINNELIGE

KVOTE I
PARTENS

ØKONOMISKE
SONE

TREDJELANDS
F1SKEADGANG

OVERFØRT FRA
RØS TIL NØS

II

TREDJELANDS
JUSTERTE

KVOTE I
PARTENS

ØKONOMISKE
SONE

III= 1+(-) II

SALG
AV KVOTE

TIL
TREDJELAND

IV

TREDJELANDS
FANGST AV

SOLGT KVOTE

KVOTE FRA KVOTEAVSETNING TIL TREDJELAND KVOTE TIL TREDJELAND FRA
PARTENS NASJONALE KVOTE”

UBRUKT
KVOTE

FRA SALG

TREDJELANDS
SAMLETE

KVOTE
I PARTENS

ØKONOMISKE
SONE

TREDJELANDS FANGST
I PARTENS ØKONOMISKE

SONE

V1=IV-V VII=111+ IV - VI VIII

TORSK
FÆRØYENE 4 410 4 000 8 410 8 410 7 508
GRØNLAND 3 700 5 050 8 750 8 750 8 479
EU 23 002




23 002 23 002 22 592
ISLAND 8 121




8 121 8 121 8 131
SUM 39 233 9 050 48 283 48 283 46 710
HYSE








FÆRØYENE 1 025




350 1 375 1 375 1 370
GRØNLAND




900




500 1 400 1 400 1 141
EU 1 200




1 200 1 200 1 003
ISLAND








SUM 3 125




850 3 975 3 975 3 514
BL KVEITE








FÆRØYENE








GRØNLAND








EU




50





50




50




77
ISLAND








SUM




50





50




50




77
Kjøp og salg fra nasjonal kvote.








2) Partene rapporterer tredjelands fiske i sine soner



TABLE VI
FANGST FRA FLAGGSTATENS FARTØY VED FISKE I ICES-OMRADENE
I, IIA og IIB, FØRSTEGANGSLANDING I ALLE ANDRE LAND" ENN
FLAGGSTATEN. FANGST I TONN RUND VEKT.

LAND: NORGE
ÅR: 2017
DATO: 12.09.2018
PERIODE: 01.01.-31.12.2017

FANGST FRA FLAGGSTATENS FARTØY I ICES OM DENE I, IIA og IIB
LANDET I:

LAND





SUM




FISKESLAG Danmark Færø ene Totalt




TORSK 1




1
HYSE




LODDE




BLAKVEITE




UER





SEI 3




3
STEINBIT





FLYNDRE





REKER





SILD 8 200




8 200
MAKRELL





KOLMULE 1 434 1 443 2 877
POLARTORSK





VASSILD





ANNET





SUM 9 638 1 443 11 081

Hver part fører opp aktuelle land hvor det er landet fisk



TABELL VII
NORGE OG RUSSLANDS UTNYTTELSE AV KVOTEFLEKSIBILITETSORDNINGEN FRA
OG MED 2015* I FISKET ETTER TORSK OG HYSE.
TONN RUND VEKT.

LAND:
AR:
PR. DATO:
PERIODE:

R

Norge
2017

12.09.2018
01.01.-31.12.2017

FISKESLAG KVOTER RUSSLAND




NORGE

2015 TORSK Kvoter 2015 382 240




394 240




Tillatt kvotefleks 38 224




39 424




Overført fra 2016 - 12 401 5) 5 270




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 369 839




399 510




HYSE Kvoter 2015 95 894




104 894




Tillatt kvotefleks 9 589




10 489




Overført fra 2016 - 9 478 5) -10 489




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 86 416




94 405

2016 TORSK Kvoter 2016 382 240




394 240




Rest fra 2015 12 401




-5 270




Tillatt kvotefleks 38 224




39 424




Overført fra 2015 12 401




-5 270




Overført fra 2017 - 6 494




-2 096




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 388 147




386 874




HYSE Kvoter 2016 105 700




114 700




Rest fra 2015 9 487




16 872




Tillatt kvotefleks 10 570




11 470




Overført fra 2015 9 478




10 489




Overført fra 2017 - 2 968




-11 470




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 112 210




113 719

2017 TORSK Kvoter 2017 380 523




392 523




Rest fra 2016 6 494




2 096




Tillatt kvotefleks 38 052




39 252




Overført fra 2016 6 494




2 096




Overført fra 2018 - 846,4




212




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år3) 386 170,6




394 831




HYSE Kvoter 2017 100 564




109 564




Rest fra 2016 2 986




23 985




Tillatt kvotefleks 10 056




10 956




Overført fra 2016 2 968




11 470




Overført fra 2018 - 1 072,6




-10 956




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år3) 102 459,4




110 078

2018 TORSK Kvoter 2018 331 159




343 159




Rest fra 2017 846,4




-212




Tillatt kvotefleks 33 116




34 316




Overført fra 2017 846,4




-212




Overført fra 2019






Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år3) 332 005,4




342 947




HYSE Kvoter 2018 86 230




95 230




Rest fra 2017 1 072,6




14 872




Tillatt kvotefleks2) 8 623




9 523




Overført fra 2017 1 072,6




10 956




Overført fra 2019






Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 87 302,6




106 186

Denne tabellen skal suppleres årlig under møtet Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon for påfølgende år

Inklusive norsk kysttorsk og murmansktorsk, ekslusive forskningskvoter og overføring fra tredjelandskvote

og fra år til år (ref. kolonne li tabell Illa)
Jf. punkt 5.1 i protokoll fra 45. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

jf• tabell Illa, kolonne I +/- kolonne IV
Ekslusive forskningskvoter og overføring fra tredjelandskvote og fra år til år (ref. kolonneli tabe11111a)

Uten endring av rettsaktene om fordeling av de nasjonale kvotene for 2015



Vedlegg 13
Land: Den russiske føderasjon

TABELL I

Oversikt over fordelingen av totalkvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer (S. Mentella) mellom Norge, Russland og tredjeland, i
henhold til avtalen inngått 1Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon, inkludert eventuelle justeringer i løpet av året. Tonn rund vekt

Land: Russland
Ar: 2017
Dato 31.08.2018
Periode: 01.01-31.12.17

Fiskeslag

Torsk"

Hyse2)

Lodde3)

Blåkvelte4)

Uer (S.mentella)

SUM

1

897

225

22

30

000

000

0

500

000

Total kvote

Tredjeland
Norge

IIII1=(1-11)/2

	

123 954386 523

	

14 872105 064

	

00

	

90011 475

	

3 00021 600

Russland

IV=(1-11)/2

386 523

105 064

0

10 125

5 400

Overføringer

	

Fra RusslandFra Norge til
til NorgeRussland

VVI

	

6 0000

	

4 5000

	

00

	

00

	

02 000

Nasjonale kvoter

NorgeRussland

VII=111+V-VIV111=(1V-V)+VI

	

392 523380

	

109 564100

0

	

11 47510

	

19 6007

523

564

0

125

400

Inkludert norsk kysttorsk (21 000 tonn) og murmansktorsk (21 000 tonn). I tillegg kan hver part ta ut 7 000 tonn til forsknings- og forvaltningsformål.

I tillegg kan hver part ta ut 4 000 tonn hyse til forsknings- og forvaltningsformål.
I tillegg kan hver part ta ut 100 lodde tonn til forsknings- og forvaltningsformål.
I tillegg kan hver part ta ut 750 tonn kveite til forsknings- og forvaltningsformål.



TABELL II

Oversikt over kvotestørrelser og tillatt bifangst ved fiske av andre fiskeslag i hverandres økonomiske soner i henhold til avtale mellom Norge og
Russland. Tonn rund vekt.

Land: Russland
År: 2017
Dato 31.08.2018
Periode: 01.01-31.12.17

Fiskeslag
Russisk kvote i NØS
og Jan Mayen-sonen

TonnFotn.

Norsk kvote i RØSFotnoter

TonnFotn.

Torsk 200 000 200 000




H se 47 000 47 000




Lodde 0 0




Blåkveite 10 125 11 475




Uer S.mentella 7 400 19 600




Uer (S.mentella,
S.norve icus

2 000 1)




Bifangst begrenset til 20 prosent i hver enkeltfangst.





) Direktefiske (ikke mer enn 5 000 tonn) og bifangst. Ved torske- og hysefiske er bifangst

Sei 12 000 2)




begrenset til maksimalt 49 prosent. Ved sildefiske kan bifangsten ikke utgøre mer enn 5
prosent.

Steinbitfisk 5 000 3) 2 500 3) Direktefiske og bifangst ved trålfiske — 1500 tonn; ved linefiske —3500 tonn.

Fl ndre




200 4) Direktefiske og bifangst.

Sild vårende 82 957,4 5)




I NØS og Jan Mayen.

Kolmule 23 364 6)




I en bestemt del av NØS og Jan Mayen-sonen, utenfor 12-milssonen.

Reke




4 000




Andre fiskeslag 2 500 7) 500 7) Ikke kvoteregulerte fiskeslag tatt som bifangst i fiske etter kvoteregulerte fiskeslag.

Grønlandssel




7000 d r 8) Fangst i Østisen.



TABELL Illa

Samlet kvote på torsk, hyse, lodde, blåkveite og Uer (S. Mentella) til disposisjon for den nasjonale flåten, og fangst av denne kvoten. Tonn rund
vekt.

Land:Russland
År:2017
Dato31.08.2018
Periode:01.01-31.12.17

OverføringerSamlet nasjonal kvote

Forsknings- og(inkludert

FiskeslagNasjonal kvoteforvaltnings-Overføringer fra Overføringer fraforskningskvote og

kvotertredjeland21andre år1'2)overføringer)
Total fangst31

Il III IV V=I+H+HI+ (-)IV VI

Torsk 380 523 7 000 3 133 5 647,6 396 303,6 396 195

Hyse 100 564 4 000 282 1 895,4 106 741,4 106 714

Lodde 0 100 0 0 100 6

Blåkveite 10 125 750 0 0 10 875 10 713

Uer (S.mentella) 7 400 0 0 0 7 400 4 626

Jf. tabell VII.
Denne kolonnen kan inneholde negative og positive tallstørrelser.
Inkluert forskningsfangst.



TABELL IV

LAND:Russland
ÅR:2017
DATO:31.08.2018
PERIODE: 01.01-31.12.17

FANGST AV FLAGGSTATENS FARTØY I ICES-OMRÅDENE I, lia og Ilb,
INKLUDERT FORSKNINGSKVOTER. TONN RUND VEKT.

FANGST AV DISPONIBEL KVOTE" OG FORSKNINGSFANGST

HERAV
TOTAL HERAV TOTALICES-FANGSTOMRÅDER: FANGST I

FORSKNINGSFANGST4) FANGST I
OMR.

NØS
SLAG: Ila lIb ICES I ø II I Ila Ilb

TORSK 179752 96212 120231 396195 32 3 12 104672
HYSE 53271 22331 31112 106714 16




5 23689
SEI 2156 11953 442 14551





11990
BL KVEITE 1124 1852 7737 10713 1 5 4 1616
STEINBITFISK OG







BLÅSTEINBIT 11194 544 7459 19197 2 1 3 1820
UER (S. Mentella, S.







Norvegicus) 407 4602 2881 7890 1 1 1 4792
RØDSPETTE OG







GAPEFLYNDRE 10647 7 1072 11726 15




2 48
DYPVANNSREKE 3738 • 111 3849 3





LODDE 5




1 6 5




1




ATLANTOSKANDINAVISK







SILD




82604




82604





21293
MAKRELL




123657




123657





57
NORDLIG KOLMULE




18986




18986





968
POLARTORSK 1




1 2





VASSILD




33 2 35





33
ANDRE 2)







SEL: 3)







Grønlandssel







Klappmyss







Fangst på nasjonal kvote, inkludert kjøpt og solgt (jf. kolonne V og VII i Tabell Illa).

Fangst av andre fiskeslang i den andre parts sone.
Antall dyr som er tatt i Østisen —ICES I; Vestisen —ICES Ila).
Med forskningsfangst menes all fangst landet står for i forbindelse med forskning på levende ressurser i havet,

monitorering av bestander og innsamling av data til beslutningsgrunnlag for forvaltningsmessige vedtak.



TABELL V
Tredjelands kvoter i partens økonomiske sone og fangst av dissse kvotene. Tonn rund vekt.

LAND:Russland

AR: 2017

DATO:31.08.2018

PERIODE: 01.01-31.12.17

Kvote som er overført til tredjelandTredjelands kvoter fra partens nasjonale kvote /)
Tredjelands faktiske fangst i partens

økonomiske sone2'3)

FiskeslagTredjeland
TredjelandsTredjelands

Tredjelands kvote
opprinnelige kvote 1frasamlede kvote iKvote solgt til

partenssom er overførtpartens økonomiske tredjeland
RØS til NØS

økonomiske sonesone

Tredjelands
faktiske fangst
av soIgt kvote

Tredjelands ubrukte
kvote fra salg

Tredjelands samlede
kvote i partens

økonomiske sone SUM

1 11 111=I+(-)11 IV v V1=IV-V VII=111+1V-VI VIII

Torsk Færø ene 19 330 4 000 15 330




15 330 16 218,4




Grønland 5 050 5 050







EU








Island 5 075




5 075





5 075 3 794,5

Sum




29 455 9 050 20 405 0 0 0 20 405 20 012,9

H se Færø ene 1 800 350 1 450





1 450 1 373,8




Grønland 500 500







EU








Island 406




406





406 232,8

Sum




2 706 850 1 856 0 0 0 1 856 1 606,6

Blåkveite Færø ene








Grønland








EU








Island







Sum




32 161 9 900 22 261 0 0 0 22 261 21 619,5

Handel med nasjonal kvote.

Partene rapporterer om tredjelands fangst i sine soner.

I norsk økonomisk sone fisket i tillegg færøyske fartøy 3098,5 tonn torsk og 346,9 tonn hyse, mens grønlandske fartøy fisket 4902,1 tonn torsk og 493,2 tonn hyse.



TABELL VI
Fangst fra flaggstatens fartøy ved fiske i ICES-områdene I, Ila og Ilb som førstegangslandes i andre land enn flaggstaten. Tonn rund

vekt.

LAND: Russland
ÅR: 2017
DATO: 31.08.2018
PERIODE: 01.01-31.12.17

Fangst fra flaggstatens fartøy i ICES-områdene I, Ila og Ilb, landet i:

FISKESLAG

Torsk
H se
Sei
Blåkveite
Steinbitfisk oblåsteinbit
Uer
(S.mentella,S.norvegicus)

Rødspette og gapefl ndre
D pvannsreke
Lodde

Atlantoskandinavisk sild
Makrell
Nordlikolmule
K sttorsk
Andre

Sum

Norge

96 159
28 263

9 665
4 385
3 025

1 948

152

2 993

1 021
3

316

147 930

Island

3

4

7

LAND

SpaniaNederland

156 673
29 512

605
374

0187 164

2 020

Færøyene

783
2
1
2

10

72

14

78 511

137 761
21 936

8

239 100

SUM

253 618
57 777
10 271
4 761
3 035

166

81 504

138 782
21 939

328

574 201

*Hver part fører aktuelle land inn i kolonnene.



TABELL VII
NORGE OG RUSSLANDS UTNYTTELSE AV KVOTEFLEKSIBILITETSORDNINGEN FRA
OG MED 2015*IFISKET ETTER TORSK OG HYSE.
TONN RUND VEKT.

LAND:
ÅR:
PR. DATO:
PERIODE:

R

Norge
2017

12.09.2018
01.01.-31.12.2017

FISKESLAG KVOTER RUSSLAND




NORGE
2015 TORSK Kvoter 2015 382 240




394 240




Tillatt kvotefleks 38 224




39 424




Overført fra 2016 -12 401 5) 5 270




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 369 839




399 510




HYSE Kvoter 2015 95 894




104 894




Tillatt kvotefleks 9 589




10 489




Overført fra 2016 -9 478 5) -10 489




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 86 416




94 405
2016 TORSK Kvoter 2016 382 240




394 240




Rest fra 2015 12 401




-5 270




Tillatt kvotefleks 38 224




39 424




Overført fra 2015 12 401




-5 270




Overført fra 2017 -6 494




-2 096




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 388 147




386 874




HYSE Kvoter 2016 105 700




114 700




Rest fra 2015 9 487




16 872




Tillatt kvotefleks 10 570




11 470




Overført fra 2015 9 478




10 489




Overført fra 2017 -2 968




-11 470




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 112 210




113 719
2017 TORSK Kvoter 2017 380 523




392 523




Rest fra 2016 6 494




2 096




Tillatt kvotefleks 38 052




39 252




Overført fra 2016 6 494




2 096




Overført fra 2018 -846,4




212




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år31 386 170,6




394 831




HYSE Kvoter 2017 100 564




109 564




Rest fra 2016 2 986




23 985




Tillatt kvotefleks 10 056




10 956




Overført fra 2016 2 968




11 470




Overført fra 2018 -1 072,6




-10 956




Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år31 102 459,4




110 078
2018 TORSK Kvoter 2018 331 159




343 159




Rest fra 2017 846,4




-212




Tillatt kvotefleks 33 116




34 316




Overført fra 2017 846,4




-212




Overført fra 2019






Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år31 332 005,4




342 947




HYSE Kvoter 2018 86 230




95 230




Rest fra 2017 1 072,6




14 872




Tillatt kvotefleks21 8 623




9 523




Overført fra 2017 1 072,6




10 956




Overført fra 2019






Nasjonale kvoter inkl. overføringer fra år til år 87 302,6




106 186
Dennetabellen skal suppleres årlig under møtet i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon for påfølgende år

1) Inklusive norsk kysttorsk og murmansktorsk, ekslusive forskningskvoter og overføring fra tredjelandskvote

og fra år til år (ref. kolonne li tabell Illa)

Jf. punkt 5.1 i protokoll fra 45. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

jf• tabell Illa, kolonne I +/- kolonne IV

Ekslusive forskningskvoter og overføring fra tredjelandskvote og fra år til år (ref. kolonne li tabell Illa)

Uten endring av rettsaktene om fordeling av de nasjonale kvotene for 2015



Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av
lisenser for hverandres fiskefartoy

De kompetente fiskerimyndighetene i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon

representert ved Nærings- og fiskeridepartementet og Det føderale fiskeribyrå, heretter

partene, er blitt enige om følgende:

I. Partene vedtar midlertidig forenklet ordning for utstedelse av lisenser til norske og

russiske fartøy (heretter kalt Ordningen) som skal sikre adgang for partenes fiskefartøy

til fiskeressurser i hverandres økonomiske soner og i Fiskerisonen ved Jan Mayen

(heretter partenes soner).

Elver av partene skal innenfor de kvoter som er fastsatt for den andre partens fiskefartøy

gi disse adgang til fiskeressursene i partenes soner.

For å gi slik adgang skal partene på telefaks eller e-post, oversende hverandre en liste

over fiskefartøy og hjelpefartøy, som tar sikte på å drive virksomhet i den andre partens

soner (heretter kalt listen). Listen settes opp i henhold til det formatet som er vist i

vedlegget til denne Ordningen (Vedlegg 1). Den parten som mottar listen skal

godkjenne denne og bekrefte det til den andre parten. Den godkjente listen er det

dokurnentet som gir fartøy fra den ene parten adgang til å drive virksomhet i den andre

partens sone. Det kreves således ikke at fartøyene fra den ene parten som står på listen

skal ha lisensdokument om bord når det driver virksomhet i den andre partens sone.

Listen skal inneholde følgende informasjon for hvert fartøy:

Navn, IMO nummer, internasjonalt kallesignal, flaggstat, rederi, kapteinens

fornavn og etternavn

Type fartøy, lengde, fartøyets tonnasje og hovedmotoreffekt

Tilgjengelig teknisk kontrollutstyr som sikrer konstant automatisk rapportering av

data om fartøyets posisjon

Fiskeredskap



Fiskeområder

Kvoter av viltlevende marine ressurser spesifisert på art

Når det gjelder norske og russiske fiskefartøy, skal man på listen føre de totale

fangstkvantaene av de artene viltlevende marine ressurser som partene har fått

tildelt for å drive fiske i hverandres økonomiske soner, uten å fordele disse

kvantaene på hvert enkelt fartøy. Fangstkvanta fremgår av vedlegg 5 og 6 fra

protokollene fra Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Hvis det er nødvendig å gjøre endringer i listen skal partene følge den prosedyren som

er beskrevet i denne Ordningens pkt. 3.

Partene skal i god tid informere hverandre om de personene som har fullmakt til å

undertegnelistene.

Partenes kontaktinformasjon:

Fiskeridirektoratet i Norge

Faks + 47 55238090

e-post: ostmottakrcbfiskeridir.no

Det føderale fiskeribyråets territoriale avdeling for Barentshavet og Kvitsjøen:

Faks: + 7 8152 798126

e-post: murmansk bbtu.ru

Denne Ordningen gjelder ikke for forskningsfartøy.

Denne ordningen erstatter «Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av

lisenser for hverandres fiskefartøyer» av 9. oktober 2015 og skal tre i kraft fra den dagen

den er undertegnet.



VecIlegg 1

CnricoiccyAoi3CTPaHbl 4:inara, Hamepesaiowmxca BeCTH npombiceri B HCKBIOLIHTB/IbH0f4. 3HoHonot4ecHori

3oHe Apyrori crpaHbi (List of vessels of the Flag State, intending to fish in other Party's Exclusive Economic

Zone)

Crpaea Pamo- Homep CO6CTBeHHIIK Ilma Ten Armea, le Toeeam, re MOLL440C11, Ten TCK OpyAsa Parroe(le) LIeneeme BIARbI BOAubIX 611013BCYF/COB(B6P,

cknara 1103bIB140 I1MO CYAI1a eaneraea cyArm (o6u4aa) GRT, tn rnaseoro Type of noaa npommon arerrepyernbie B BOABB Apyrori CTOPOlibl) 11cmcmaa

Flag state lil 1M0 Owner of vessel Captain's Type of Length, m. AB/IraTeflA, VMS Fishing a macrra

	

Radio Call number name vessel (overall) fl.C. equipment gear Fishing Target species (Target species quoted in another Party's

signal Main engine area(s) zone) and vessel quota

power (h.p.)

Per. Haasaewe

eornep cyAaa
cyua Name of

Vessel Reg. vessel

Number

COD HAD CAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14 15 16

1



Denne ordningen skal gjelde inntil en av partene informerer den andre parten om at

Ordningen sies opp, minst 3 måneder før det skjer.

Utferdiget i Ålesund den 18. oktober 2018 i to eksemplarer på norsk og russisk med

samme gyldighet for begge tekster.

Representant for Kongeriket Norge

i Den blandete norsk-russiske

fiskerikommisjon

A. Benjaminsen 


Representant for Den russiske

føderasjon i Den blandete norsk-

russiske fiskerikommisjon

I.V. Sjestakov
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FANGSTDAGBOK
utgitt av Fartøy

FISKERIDIREKTØREN

	

Navn Registreringsmerke Mann- Tur - nummer: År 2 0skap
Fylke Nummer Komrn. antall Navn Mnd Da Time Kode

Avgangs havn
Maske

	

T e Materialevidde

Ankomst felt

	

Sal sla Seddel nr. Ankomst havn

Landingssted

FANGST SKAL OPPGIS I KG RUND (LEVENDE ) VEKT

Redskap

Fangstdagbok nr. Skle nr.

Landing

HaV
kast
nr.

N/s Posisjon Starttidspunkt halikast Varighet Reke Torsk Sei Hyse Annet: Annet: Annet: Annet: Annet:

Grad Min. ØN Grad Min. Mnd. Dag Time Min. Time Min. Sone PRA COD POK HAD

1
satt N

Hiv N

Satt N

Hiv N

Satt N

Hiv N

Satt N

Hiv N

Satt N

Hw N

Satt N

Hiv N

Satt N

HiV N

Satt N

Riv N

Lokasjon med
mest fan st i da

Område Lokasjon

2

3

4

6

7

8

Antall hav
kast i dag Sum varighet i dag

Dagens eller denne sidens fangst:

Dagens utkast
	 min.

Merknader: Fangst om bord fra forrige side +

Dellanding

Fangst om bord

For Russisk sone: Industri

Rapportering

Type• 


Type• 


Type• 


Posisjon

NGr dMi . N GradMin.

Dag Time Min.
Skipperens underskrift:
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Ilpimegam4B:
3arn4cn B ripowacnoBB111>Bypaan Hp0143B0,1151TC51B Teriem4e KazelmapHoro ro,aa, Hawman c ,t[aTMHatlaJla 2O6B1MI4(shinoBa) BOAHbIX6HOJI0T1411eCK14Xpecypcos B Texymem

xanewtapHom roBy H 3axairmBasi aToi OK0114aH1451Bo6BBH4(Bmnosa) BOAllbIX64opecypcoB B Texymem BarienaapHom roay, il lie no3Baee 31 ,aexa6p5t Telcymero KanewkapHoro
roRa.

3aruicll B 11p0MbICJIOBbIrl?Bypilan 11p0143BOWITC51C HCHOJIL3OBallkleMrmayumx cpeacTB gepHoro FUUiC1411CTO(4caackneToBoro)IffleTa, Bcxruogalouwx yaanemle,
Koppeic-rmposxy I4JH4143meHeimeHP0143Be,t(eHMIX3airmceit

Bilecelffle Bcnpaaneimil B 11p0MMCJI0BM1l)KypHaJIHp0H3B0,EHITC51nyrem nepetlepiamamix AsymB IlepTaM14rOp1430HTHJIblIOtilCTp0K1414B0CTIp0143BOJICTBaHOBOri3armcm B
cneByPauLeil (m4Buleil) ropinowarwok" c.rpoxe. 13Hecemoe 143MeHeHlie3aBep5leTC51110,LHIHCb10Kanwralia cyTaia (J11411a,OTBeTCTBC111101-0aa Bo6B1xly(13b1.110B)FIJM3a opraim3auxio
Bo6bm4 (Bb1.11013a)B0,1114MX6110peCypC0B).

flp14 OKOMMIII414CTPHHI4n6114 nepelloce 3anmet,1 cyroimoil Fa«DopmauBB lia NoBylo cipaimuy Awra npomucnoBbix cyrox Hosofi cTpalmu,Bi yKa3mBaeTc51
COOTBeTCTBCHHOHpeJLLLayIueic-rpalffme.

IIp14OKOH4aH1414111)0MbICJIOBOTO)xypHana 3armcB nepellocHTcB B 110BMi111p0MbICJI0BMVIx(ypitaii C ,ao6Bitm (BhumBa) npeRm,aymero 11p0MbICII0B0r0›BypHaaa.
Hy1iepaw4B11p0MbICJI0BMXwypriarios npoliaBoBBTCBnocneosaTenmio B Tellem4e KariewkapHoro ro,aa Balumast c N2 1.

B uacmoRmem mcypnarte nponymeposano, npomnypoeano u cKpenrceuo negambio n 11.3114u n 01111C1,10 311C17708

Joaxcnocmb nuga meppumopuaabuozo ynpacneuun Pocpbc6O.noecm6a, ezo nodnucb u vIJHO

« 20 2.

Mecmo tunypoeicu
u onetcambuianun negambio
meppumopuaribli020 ynpaafzenun
Pocpblöoiloecnwa


