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Forskrifter om torskefisket med line, snøre, garn og snurrevad i
Møre og Romsdal fylke innenror grunnlinjen i den tid og for de
områder oppsyn er satt.
I medhold av § 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene
og kgl. resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet den
28.februar 1977 bestemt:

§ 1.
Fartøyer som skal delta i vinter- og vårtorskefiskeriene i
Møre og Romsdal, skal meldes til oppsynet på fartøyets hjemsted eller
i det distrikt hvor fisket forutsettes drevet. Eier og høvedsmann har
plikt til å sørge for innmelding.

§ 2.
Setting av faststående redskaper kan ikke påbegynnes før kl.1300.
Settingen skal foregå fra sektoren sydvest/vest mot nordost/ost
eller den motsette veg.
Under settingen skal fartøyer føre en sort kule eller annet
godt synlig signal over fartøyets baug.
Setting skal være avsluttet senest en halv time etter at
fyrene tennes.

§ 3.
Trekking av faststående redskaper må ikke påbegynnes før
følgende klokkeslett:
kl.0800
Fra oppsynet blir satt til 15.februar
Fra og med 16.februar til 28. (29.) februar kl.0730
til 1$.mars
kl.0700
Fra og med l.mars
til oppsynet heves
Fra og med 16.mars
kl.0600

§ 4.
Garn- og linesetninger skal være forsvarlig merket med bøyer
med flagg og om nødvendig med lys. Ilene på setningenes sør- og vestende skal ha to-flagg bøye og ilene på nord- og ostenden en-flagg bøye.
Bøyer og redskaper skal være merket med farkostens registreringsmerke.

§ 5.
Garnsetningene skal være forsvarlig forankret med dregg på
minst 20 kg eller anker på minst 30 kg.
I fjorder og helt innelukket farvann, skal likevel stein til
ilef este være tillatt.

§ 6.
Alle båter har plikt til å trekke sine garn og liner hver dag
unntatt på søndager, ved værhindring og ved havari på båt eller motor.
Det er tillatt å bruke snurrevad på garn og linefelter etter
hvert som feltene blir ledige etter trekking og frem til ny setting
dersom det ikke er satt forbud mot bruk av snurrevad i vedkommende område. Snurrevadbåtene har plikt til å ta nødvendig~ forholdsregler for
å hindre at deres redskap kommer i berøring med ~aststående redskaper.

- 2 § 7.

snørefiske er tillatt på alle felter, men de som fisker med
snøre skal unngå skade på garnredskaper. Snørefiske har vikeplikt
i settetiden for faststående redskaper.
§ 8.

Fiskefartøyer og båter skal forlate fiskefeltene senest en time
etter at fyrene er tent.
§

Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder frem til
31.desember 1977.
Fra samme tid oppheves de lokale utvalgsvedtekter for Sande,
Herøy, Ålesund-Vigra-Giske og Ulstein, Bud-Hustad, HonningsøyÅrsbogen og Smøla oppsynsdistrikter.

