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Forskrifter om regulering av Nordsjøsildfisket i 1977.
Fiskeridepartementet har den 28. januar endret§ 1 annet
og tredje ledd i forskrifter av 4. januar om regulering av Nordsjø
sildfisket i 1977.
Endringsforskriftene trådte i kraft fra nevnte dato.
Forskriftene om regulering av Nordsjøsildfisket i 1977 ska.
etter dette lyde:
"I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og
brislingfiskeriene og kongelige resolusjoner av 17. januar 1964 og
8. januar 1971 har Fiskeridepartementet den 4. og .28. januar 1977
bestemt:
§ l.
Det er forbugt å fange sild i Nordsjøen og Skagerrak begrenset i nord av 62 n.br., i vest av 4°v.l. fra denne lengdegrads
skjæringspunkt med 62°n.br. til den skotske kyst og i den engelske
kanal av i 0 v.l. og i øst av en linje trukket fra Skagen til
Paternoster fyr.
Uten hinder av forbudet i første ledd er det fra 10. januar
og inntil videre tillatt å fiske inntil 4.000 tonn sild for konsum
og agn.
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fisket når kvoten
er nådd.
Likeens kan Fiskeridirektøren stoppe fisket etter 31.
januar uten hensyn til om kvoten er oppfisket.
§ 2.

Uten hinder av § l kan brislingfangster for oppmaling i
tidsrommet 10. januar - 31. mars inneholde inntil 15% sild i vekt
av hver landing, 10% i tiden 1. april - 30. juni og 15% i tiden
l. juli - 31. desember.
I andre fiskefangster for oppmaling må
vekten av sild ikke overstige 10%.
Totalkvoten på 4.000 tonn nevnt i§ 1 omfatter også
bifangster av nordsjøsild.
§ 3.

Forbudet i § 1 gjelder ikke for fjordsild til konsum og
agn som fanges på kysten Kristiansand - Svenskegrensen innenfor
2 n.mil fra grunnlinjen.
§ 4.

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves
Fiskeridepartementets forskrifter av 22. juni 1976 om regulering av
Nordsjøsildfisket i 1976.
I medhold av § 1 tredje ledd har Fiskeridirektøren
bestemt at fiske etter Nordsjøsild Øst av 4°vest vil bli stoppet
senest 9. februar 1975 selv om kvoten på 4.000 tonn ikke er oppfisket.

