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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV ET
MIDLERTIDIG FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD SØR FOR N 62 ° I
1991.
Fiskeridirektøren har 13.03.1991 med hjemmel i § 5 i forskrift
om regulering av et midlertidig fiske etter norsk vårgytende
sild sør for N 62° i 1991, gitt i medhold av §§ 4, 5, 6 og 11
i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v. og § 3 i
kronsprinsregentens res. av 21.12.1990 nr. 1026 om regulering
av fisket etter norsk vårgytende sild i 1991, bestemt:
I
§

2 (endret) skal lyde:

Det kan gis tillatelse til puljevis innseiling innenfor
følgende område i Hordaland og Rogaland fylker:
Fra N 59° 40' Ø 05° 10' i rett linje til Røværsholmen fyr,
derfra i rett linje til Kollstø lykt. Videre fra Karmøy rett
syd gjennom Geitungen lykt til N 59° 07 ', derfra i rett linje
til Sveinane nord-øst av Kvitsøy, derfra nordøstover i rett
linje til Hebnes.
II
Endringen trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:
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FORSKRIFT OM REGULERING AV ET MIDLERTIDIG FISKE ETTER NORSK
VÅRGYTENDE SILD SØR FORN 62° I 1991.
Fiskeridepartementet har den 5. mars 1991 i medhold av§§ 4,
5, 6 og 11 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.
og § 3 i kronprinsregentens res. av 21.12.1990 nr. 1026 om
regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1991,
bestemt:
1

§

Kystnotfartøy som er godkjent for fiske etter norsk vårgytende
sild i 1991 og som har fått tillatelse fra Kontrollverket, kan
fiske sild etter puljevis innseiling i området som nevnt i §
2.

I området som nevnt i § 2 kan fiskes i alt 15.000 hl av
gruppekvoten på 269.000 hl for perioden 1.1. - 14.9.1991.
Sild fisket i medhold av denne forskrift inngår i fartøyets
maksimalkvote for norsk vårgytende sild.
2

§

Det kan gis tillatelse til puljevis innseiling innenfor
følgende område i Hordaland og Rogaland fylker:
Fra N 59° 40' ø 05° 10' i rett linje til Røværsholmen fyr,
derfra i rett linje til Kollstø lykt. Videre fra Karmøy rett
syd gjennom Geitungen lykt til N 59° 07', derfra i rett linje
til Sveinane nord-øst av Kvitsøy, derfra nordøstover i rett
linje til Hebnes.
3

§

Kronprinsregentens res. av 21.12.1990 nr. 1026 om fiske etter
norsk vårgytende sild i 1991 og bestemmelser gitt i medhold av
denne gjelder tilsvarende.
4

§

Fiskeridepartementets forskrift av 21.12.1990 nr. 1146 om
regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1991,
vilkår for deltakelse i kystfartøygruppen, gjelder
tilsvarende.
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§ 5

Fiskeridirektøren kan endre og oppheve denne forskrift.
6

§

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller
bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift straffes i
henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om
saltvannsfiske m.v. og§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om
regulering av deltagelsen i fisket.
På samme måte straffes medvirkning og forsøk.
7

§

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre.
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