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Fredningstid for hummer.

-----------------------I medhold av 5 4 i lov av 17.6. 1955 og kongelig resolusjon
av 17.1. 1964 har Fiskeridepartementet den 25.4. 1967 bestemt:

I.
§ 9. punkt l• i Kronprinsregentens resolusjon av 22.12. 1955

skal lyde:
1. I tiden fra og med 15.juli til l. oktober kl.8.00 skal
det, med~nntak som er nevnt i denne paragraf under
punktene 2 og 3, være forbudt å fange hunnner eller sette
ut hummerteiner eller å nytte andre redskaper (med eller
uten agn) til fangst av hummer.
For de distrikter som er nevnt nedenfor gjelder dog fØlgende fredningstider:
a) I Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold fylker fra
og med l • juni til l, oktober kl. 8. 00 •
b) I Telemarlc or-; Aust-Agder fylker fra og med 15. juni
til 15. september kl.8.oo,
c) I Vest-Agder fylke fra og med 15. juni til 15. oktober

kl. 8.oo.
d) I Rogaland fylke fra o~ med 1. juli til l. desember
kl, 8,oo. I Sokndal og Eigersund kommuner er dog fredningstiden fra og med 1. juli til 15. oktober kl. 8.oo.
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e) I Hordaland fylke fra og med l.juni til 1. november
kl. 8,oo,
f) I Sogn 011; Pj ordane fylke fra og med 1, Juli til 1. oktober kl,8.oo.
g) I Nord-Trøndelag og SØr-TrØndelag fylker og i en del
av MØre Of!. Romsdal som ligger nord for GriphØlen, begrenset av en rett linje trukket fra fastlandet ved
Kvistvik i rettv. 323° over Stavbrekken og videre Østenfor Hillbåren til havs i samme retning fra og med
1. juli til 16. september kl. 8,oo.
h) I Tysfjord kommune, Nordland fylke fra og med 1. mai
til 1. oktober kl.8.oo,
Faller den dag fredningstiden utlØper på en lØrdag eller
en sØndag, skal fØrste fiskedag utsettes til den fØrst påfØlgende
hverdag kl. 8.oo.
På strekningen fra Svenskegrensen til og med Vest-Agder
fylke er det fra en time etter solnedgang til en time rør soloppgang forbudt å sette og trekke teiner eller andre redskaper
til fangst av hummer.
II.
Disse bestemmelser trer i kraft straks.
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