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Ved forskrift av 16. september 1974 har Fiskeridepartementet
endret annet ledd i

§ 1 i forskrifter om regulering av makrellfisket

1974.
Endringsforskriften trådte i kraft straks.
Endringen går ut på at av det samlede kvantum på 90.000 tonn
makrell til

oppn~ling

som kan fiskes fra og med 16. september til

31. desember 1974 er det reservert et kvantum på 5.000 tonn til
produksjon av mel til menneskefØde.
Etter endringen har forskriftene fØlgende ordlyd:
I medhold av §§ 4 og 1 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den ;;o. mai og den 16. september 19·7 li bestemt:

§. 1.
I området Skagerak, NordsjØen og Norskehavet Øbt for 4°v.l. er
det forbudt å fange makrell for oppmaling. Fra dette forbud gjelder
fØlgende unnta.le
a) Nord for 6o 0 n.br. er det tillatt å fiske makrell for. oppmaling
i tiden fra og med 8. juli til og med 31. desember 1974.
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b) SØr for 6o n.br. er det tillatt å fiske makrell for oppmaling
i tiden fra og med 16. september til og med 31. desember 1974.
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FiskeridirektØren kan forby fiske av makrell for oppmaling når
fangstkvanta i tiden fra og med 16. september til og med 31. desen,ber
1974 for dette formål overskrider 90.000 tonn. Av dette kvantum
reserveres 5.000 tonn til produksjon av mel til menneskefØde.
Videre kan FiskeridirektØren, når hensyrtet til bestanden tilsier det,
forby fiske fØr nevnte kvantum på 90.000 tonn er oppfisket.
§ 2.
FiskeridirektØren kan i særlige tilfelle, når fiske for oppmaling ikke
er tillatt, gi tillatelsa til oppmaling av overskuddsmakrell fra
enkelte fangster når det på grunn av fangstens stØrrelse eller kvalitet
ikke er mulig å omsette fangsten i sin helhet til menneskefØde og agn.

§ 3.
Sild- og fiskefangster med innblandet makrell anses ikke som fangst
i strid med disse forskrifter når innblandet makrell regnet i rommål
ikke overstiger 25% av det samlede fangstkvantum.
FiskeridirektØren fastsetter regler for prØvetaking og kontroll av
fangstene.
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Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter om regulering av makrellfisket av
14. desember 1973. FiskeridirektØrens forskrifter av 5. juli 1972
om prØvetaking og kontroll av fangstene gjelder fortsatt om ikke
annet bestemmes.
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