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J.nr. 52/75
Forskrifter om regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild
for 1975 i medhold av § 6 og § 10 i lov av 16. juni 1972 om
regulering av deltakelsen i fisket og§ 37 i lov av 25. juni
1937 om sild - og brislingfiskeriene, fastsatt ved kongelig
resolusjon av 25.

juli 1975.
§ 1.

Ingen må i 1975 drive fiske etter atlanto-skandisk
sild med notredskaper i det området som er beskrevet i § 8
uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren.
Fartøy kan nektes registrering når:
a) fartøyets lengste lengde er over 110 fot,
b) søkeren ikke fyller vilkårene for å stå oppført på B-bladet i
fiskermanntallet, jfr. Sosialdepartementets forskrifter
av 29. oktober 1970 om føring av manntall for fiskere,
c) søkeren ikke har levert gjennom Feitsildfiskernes Salgslag
mer enn 25 hl atlanto-skandisk sild tatt med landnot eller
mer enn 50 hl tatt med snurpenot i ett av årene 1972, 1973
eller 1974.
eller når.
d) samme fartøy registreres for en annen deltaker.
Registrering skjer på fastsatt søknadsskjema som fåes
ved henvendelse til Fiskeridirektøren, fiskerisjefene, fiskerirettlederne eller Feitsildfiskernes Salgslag.
§ 2.

Det er forbudt for notfisker med fartøy registrert i
henhold til § 1 å fange, føre i land eller omsette større kvantum
atlanto-skandisk sild i 1975 enn det som blir fastsatt av
Fiskeridirektøren. Kvantumet fastsettes for hvert fartøy på
grunnlag av det maksimale antall som samtidig deltok som mannskap
den eller de sesonger da levert fangstmengde oversteg den i
§ 1 c) nevnte grense. Ved beregningen begrenses antall deltagere
til 8 personer for snurpenotfartøy og 4 personer for landnotfartøy.
Samlet kvantum for deltakende notfiskere må ikke
overstige 27.500 hl.
§ 3.

Det er forbudt å nytte fartøy registrert i medhold av
§ 1 til fiske med garn. Det er også forbudt for fisker som
har vært, er eller skal være mannskap på slikt fartøy under
inneværende års notfiske å fiske med garn etter atlantoskandisk sild i 1975.
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Forskrifter om regulering av fisket etter sild nord for 62° n.br.
i 1975.
I medhold av kongelig resolusjon av 25. juli 1975 om
regulering av fisket etter atlanto-skandisk sild i 1975 har
Fiskeridirektøren den 25.

juli 1975 bestemt:
§ 1.

Nobfisket åpnes 18. august 1975 kl. 00.00 i området
fra Stad (62 n.br.) til Buholmsråsa fyr (64
24' n.br.) og
15. september 1975 kl.00.00 nord for Buholmsråsa.
Garnfiske åpnes 15. september 1975 kl. 00.00. Inntil
denne dato kan det innenfor grunnlinjen fiskes sild for
eget forbruk til agn eller eget konsum. Dette fiske kan drives
med 1 fartøy og inntil 3 faststående garn på en samlet lengde på
inntil 90 m. Omsetning av denne sild er forbudt.
§ 2.

For å kunne drive notfiske må registrering av notfartøy være foretatt hos Fiskeridirektøren innen 4. august 1975.
Registreringsskjema fås ved henvendelse til Fiskeridirektøren, fiskerisjefene, fiskerirettledere eller Feitsildfiskernes Salgslag.
Fiskeridirektøren vil foreta fordeling av det maksimale
kvantum på 27.500 hl når registrering er foretatt.
§ 3.

For å kunne drive fiske med garn må vedkommende være
oppført i fiskermanntallet for 1975 på blad B.
Det er forbudt å nytte flere enn 4 garn pr. mann
og ikke flere enn 16 garn pr. fartøy. Hver drivgarnslenke
må ikke være lenger enn 400 meter.
Garnfangster skal straks innmeldes til Feitsildfiskernes Salgslag. Fiskeridirektøren vil stoppe garnfiske når
totalkvantumet på 6000 hl er fisket.
§ 4.

Bestemmelsene i disse forskrifter gjelder sild av
enhver art og størrelse fisket nord for 62° n.br.
§ 5.

Disse forskrifter trer i kraft 28.

juli kl. 00.00

I denne forbindelse vil en gjøre oppmerksom på at alle
garn som nyttes under sildefiske skal være merket med registreringsmerket til det fartøy som bruker garna. Merket skal anbringes ved
garnøret, jfr. Fiskeridenartementets bestemmelse av 14. desember
19 49.
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Likeledes er det forbudt for fiskere som ikke står
oppført på B-bladet i fiskermanntallet å delta i garnfisket.
§ 4.

Fiskeridirektøren bemyndiges til å forby fiske etter
atlanto-skandisk sild med garn når samlet fangst med dette redskap
for 1975 utgjør 6.000 hl.
Dersom det fanges mindre enn 27.500 hl sild med
notredskaper kan kvoten for garnfiske Økes tilsvarende.
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette forskrifter om hvor mange garn det kan nyttes pr. båt.
§ 5.

Det er forbudt å anvende atlanto-skandisk sild til
annet enn menneskeføde og agn.
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gi tillatelse
til oppmaling, når det på grunn av sildens kvalitet ikke er
mulig å omsette den til menneskeføde eller agn.
§ 6.

Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 1-5 kan Fiskeridirektøren gi adgang til fiske innenfor grunnlinjene med faststående garn for eget forbruk til agn eller eget konsum. Adgangen
kan begrenses til bestemte områder, tidsperioder og et bestemt
antall garn.
Omsetning av sild fanget i medhold av denne oaragraf
er forbudt.
§ 7.

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere forskrifter
cm når fisket skal tillates åpnet og om gjennomføring av denne
resolusjon og om kontroll med bestemmelsene.
§ 8.

Disse forskrifter gjelder for fiske i områdene
Barentshavet, BjØrnØya, Spitsbergen og Norskehavet i nord begrenset
av iskanten, i øst av en linje trukket langs 68° 30' o.l. til
nordspissen av Novaja Semlja, langs kysten av Sovjetunionen og
kysten av Norge sørover t~l 62° 00' n.br., i sør begrenset av
en linje trukket langs 62 00' n.br. fra Norskekysten rettvisende
vest til 4° 00' v.l., derfra 5ettvisende sør til 60°30' n.br.,
derfra rettvisende vest til 5 00' v.l. derfra re~tvisende sør
til 60° 00' n.br., derfra rettvisende vest til 15 00' v.l., derfra
rettvisende nord til63° 00' n.br., derfra rettvisende Øst til 11° 00'
v.l. og derfra rettvisende nord langs nevnte meridian til iskanten.
§ 9.

Fiskeridepartementet bemyndiges til å endre disse
forskrifter når praktiske hensyn tilsier det.
§ 10.

Denne resolusjon trer i kraft straks og gjelder inntil
31. desember 1975.
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter
av 23. desember 1974 med endringer av 26. februar og 30. mai 1975
om forbud mot fiske etter atlanto-skandisk sild.

