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J. 27'2

På foranledning av endel henvendelser som en har fått
angående helligdagsfredn
under sild- og brislingfiskeriene
vil FiskeridirektØren nedenfor gjengi de bestemmelser som er
fastsatt herom i lov av 25,6.1937 om :dld- og brislingfiskeriene,
§ 60:
if

Om fiske dagen før søn- og: helligdager gjelder fø]gende:

a) !)et er ikke tillatt å påbegynne u>..scttelse av snurpenot senere enn
kl. 22.
For snurpenotkast som sl!:pes før oppsnurpingen, må dog notørene
være kon11net samrnen innen kL 22.
b) Landnot må ikke kastes lenger enn Ul kl. 24. ·
c) Drivgarn må være tatt opp av sjøen innen kL 24.
d) Andre redskaper nlå være tatt opp av sjøen innen kl. 22.
Den som har redskaper som omhandlet i punkt c og d stfi.ende i sjøen
etter de nevnte-tidspunkter, mfl godtgjøre at dette skyldes værhindringer
eller andre ekstraordinære omstendigheter so1n han ikke burde tatt i betraktnin~.

Etter de tidspunkter som er nevnt i punkt a, b, c og d, og så lenge
helligdagsfredningen varer, er det forbudt for fiskere innen vedkon1mende reciskHpsk\8sse å fange eller søke etter brisling eller sild. All
lodding anses i denne forbindelse som søking etter brisling ener sild.
Opptaking av innestengt sild er forbudt fra klokken· 24 n<::itt til sønog helligdag og til klokken 24 søn- og helligdag, med mindre nr.turhindringer eller andre uforutsette hindringer har forårsaket stans i opptakingen, så den ikke har kunnet tHendcbringes innnen klokken ~·L
Opptakingen kan da fortsette inntil klokken 7 morgen. Det er også tillatt
fra klokken 14 ettermiddag å ta opp sild som skal brukes til ngn i fersk
tilstand (ikke frossen) ved de store fiskerier, når dette eir nødvendig av
hensyn til transporten.
Et.ter klokken 24 søn- og helligdag kan ane redskaper igjen benyttes
så snart det er lovlig adgang hertil etter gjeldc-nde besternmelse i denne
lov. To eller tre sammenhengende he1Ugdager betraktes i denne forbindelse som 6n dag. Også utenfor den foran nevnte tid er det tiHatt pfl sønog helligdager fl trekke redskaper som står ute på grunn av uvær, samt
å berge not og fangst som står i fare for å tapes. Når oppsyn er :i. virksomhet må settegarns]ag som i medhold av denne bestemme].se vil trekke
sine redskaper på s0n- og helligdag, på forhånd underrette oppsynet om
at trekking vil finne sied, samt når dette vil skje.
Opptaking av brisling eller s1nåsild som skal brukes tH hermetisk nedlegging, er tillatt søn- og helligdag fra klokken 17 når det er ,nødvendig
fordi varen skal transporteres over så ]ang avstand at det er fare for at
den vU ta skade ved å ligge over i is.
1. og 17. mai er - med ~nindre de faller på en søn- eller helligdag
- ikke å betrakte som søn- eller heIHgdag i relasjon til bestemmelsene
l denne panigraf.
Den adgang til fiske son1 er fastsatt i d>enne paragra~~ kan ·Kongen
ytterligere innskrenke eller utvide §:or ,.enkelte distrikter.

I medhold av loven har Fiskeridepartementet den 24.1.1964
bestemt at lysing etter sild er forbudt fra kl. 22 dagen fØr sØnog helligdager til kl. 24 pl •Øn- og helligdager.
Loven om sild- og brislingfiskeriene og dermed lovens
helligdagsfredningsbeate1ml!elser gjelder for fiske ved den norske
kyst uten hensyn til om f'isket foregår pa eller utenfor norsk sjø-.
territorium. Fiske innenfoz• en avatand av 90 nautiske mil av land
anses som kystfiske.

