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J. 129/82

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFTER AV 22. DESEMBER 1981 OM REGULERING
AV FISKET ETTER BRISLING I NORDSJØEN.
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25 . juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964, og §§ 10 og lOa i lov av
16.juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 8.
september 1972, bar Fiskeridepartementet 3. desember 1982 bestemt:
I

I Fiskeridepartementets forskrifter av 22. desember 1981 oa regulering
av fisket etter brisling ~ Nordsj;en, gjøres følgende endringer:
§ 1 annet ledd skal lyde:

Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøyer fiske inntil
60.000 tonn brisling i EF-sonen i Nordsj;en fra 4. januar 1982 til og
med 11. januar 1983.
§ 2 oppheves.
§§ 3, 4, S, 6 og 7 blir nye §§ 2, 3, 4, 5 og 6.

Il

Denne forskrift trer i kraft straks.
Etter disse endringer flr forskriftene f;lgende ordlyd:
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETl'ER BRISLING I NORDSJØEN I 1982.
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964 og§§ 10 og lOa i lov av
16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket, jfr. kgl. res. av
8. september 1972, har Fiskeridepartementet 22. desember 1981 bestemt :
§ 1

Det er forbudt å fiske brisling i Nordsjøen be5renset i ;at av en rett
linje fra Hanstholmen fir til S7°30'n.br . og 8 ;.l . derfra vestover
langs S7°30'n.br . til 7 ;.l. og derfra nordover langs 7°;.l. til norskekysten.
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fart;yer fiske inntil
60.000 tonn brisling i EF-sonen i Nordsj;en fra 4. januar 1982 til og
med 11. januar 1983.
Fiskeridirekt;ren kan stoppe fisket når kvoten som nevnt i annet ledd er
beregnet oppfisket.
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§ 2

Fartøy som vil delta i fisket må snarest og senest innen 29 . desember
1981 melde seg til Noregs Sildesalslag, Bergen eller Feitsildfiskernes
Salgslag, Trondheim .
Det er forbudt for uinnmeldte fartøy å delta i fisket.
§ 3

Brislingfangster kan i nneholde 10

% si l d
§

som bifangst.

4

Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling
av bestemmelsene i disse forskrifter, herunder fastsette utseilingsstopp
og pålegge fartøy plikt til å melde fra om utseiling fra havn og gi
fangstmeldinger på feltet.
§ 5

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelser gitt i eller i
medhold av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til § 80 i lov
av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og § 11 i lov av 16. juni
1972 om regulering av deltagelsen i fisket .
§ 6

Disse forskrifter trer i kraft straks.

