FISKERIDIREKTØREN
Bergen, 19.6.1975
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Forskrifter om fiske etter torsk, hyse og hvitting i NordsjØen.
--------------------~--~--------------------------------------

I medhold av §§ 4 og 1 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 16. juni 1975 bestemt:

§ 1.
FiskeridirektØren bemyndiges til å forby fiske etter torsk,
hyse og hvitting i 1975 i området beskrevet i § 4 når oppfisket kvantum
utgjØr i rund vekt:
torsk
5.800 tonn
hyse
10.000 tonn
hvitting
6.800 tonn
Bifangster tatt i forbindelse med fiske etter andre fiskearter
(industrifiske) går inn under disse kvanta.
§ 2.
Det er forbudt å fØre i land eller omsette torsk, hyse og
hvitting som er fanget i strid med forbud utferdiget av FiskerirektØren i medhold av § 1.
§ 3.
FiskeridirektØren kan fastsette nærmere regler for gjennomfØring av reguleringen og for prØvetaking og kontroll av fangstene.

§ 4.
Disse forskrifter gjelder for fiske som utØves i området
begrenset i nord av 62°00 1 n.br. i vest av 4° v.l., fra denne lengdegrads skjæringspunkt med 62° n.br. til den skotske kyst, i Øst fra en
1
e trukket fra norskekysten ved 7° o.l. og derfra sørover til
0
57 30' n.br., derfra Østover til 8° o.l., derfra sØrover til
n.br.
og derfra Østover til kysten av Danmark, begrenset i sØr av 51 n.br.
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§ 5.
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves
forskrifter av 21. mars 1975.

I medhold av § 3 i Fiskeridepartementets forskrifter av

16. juni 1975 om fiske etter torsk, hyse og hvitting i NordsjØen
har FiskeridiiektØren den 18. juni 1975 bestemt:
I.

Bifangster av torsk, hyse og hvitting tatt i forbindelse
med fiske etter andre fiskearter (industrifiske) må ikke overstige
3% i vekt av den totale fangst etter at konsumfisk er utsortert.
IL
Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1975.

~

2 -

For å kunne gjennomfØre denne reguleringen vil det bli satt
i gang en Øket kontroll av industrifangster. Kontrollverket vil bli
instruert om å kontrollere at den samlede prosentandel i hver landet
fangst av de tre fisKesorter ikke overstiger 8% i vekt av den totale
fangst. Dersom det skulle bli fare for overskridelse av en av kvotene
av torsk, hyse eller nvitting kan det bli nØdvendig å fastsette
vesentlig lavere propentsatser for de enkelte kvoteregulerte fiskesorter.
FiskeridirektØren vil derfor sterkt henstille til trålfiskerne
i

NordsjØen å unngå felter hvor det er stor innblanding av de kvote-

regulerte fiskeslag, særlig er det fare for at hvittingkvoten kan
bli overskredet.
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