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Forskrifter om fiske etter atlanto-skandisk sild 1 1978.
I medhold av § 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og §§ 6 og 10 i lov av 16.juni 1972 om regulering
av deltagelsen i fisket er det ved kgl.res. av 9.juni 1978 fastsatt fØlgende forskrifter:

§ 1.
Det er forbudt å drive fiske etter sild nord for 62°n.br. i

1978.

§ 2.
Uten hinder av § 1 kan Fiskeridirektøren gi tillatelse til å fiske
inntil 30.000 hl sild med garn og 45.000 hl sild med notredskaper
i 1978 i området nevnt i § 1. Kvantumet for garn kan fordeles på
distrikter.
Det er forbudt å levere sild til oppmaling. Fiskeridirektøren kan
i spesielle tilfeller gi tillatelse til slik anvendelse av fangsten
eller deler av den dersom silden av kvalitetsmessige grunner ikke
er mulig å omsette til menneskeføde eller agn.
Fiskeridirektøren kan fastsette forskjellige åpningstider og
fangstperioder for fiske på forskjellige områder for de to redskapsgrupper.

§ 3.
Ingen kan delta i fisket etter atlanto-skandisk sild med notredskaper i 1978 uten tillatelse fra Fiskeridirektøren.
Tillatelse kan gis til bestemt person/selskap og bestemt fiskeriregistrert fartøy og kun til søker som er eier av det fartøy
som skal benyttes. I særlige tilfeller kan det gis tillatelse til
å benytte leiet fartøy. Ingen kan delta i fiske med fartøyer over
110' lengste lengde. Eier av slikt fartøy kan heller ikke gis
tillatelse for mindre fartøy.
Tillatelse til å delta skal ikke gis til andre søkere enn de som
er oppført på blad B i f iskarmanntallet og som i et av årene i
perioden 1970 til og med 1973 har rustet ut for sildefiske og
levert gjennom Feitsildfiskernes Salgslag henholdsvis minst 50 hl
sild fanget med snurpenot eller 25 hl fanget med landnot.
For øvrig skal Fiskeridirektøren ved avgjørelser om tillatelse til
å delta særlig legge vekt på:
1)

Om vedkommende fartøy er egnet ti.l å drive sildefiske og om
fartøyet har nødvendig utstyr.

2)

søker og mannskaps avhengighet av dette fisket.
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Uten hensyn til kravet i tredje ledd kan Fiskeridirektøren gi i
alt 30 tillatelser som fordeles fylkesvis som følger:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
SØr-TrØndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Agder-Østfold

5
5

4
4
4
4
1

1
1
1

Fiskeristyret i vedkollli"Tlende fylke skal avgi innstilling om tildeling av tillatelse etter femte ledd.
§ 4

Fiskeridirektøren bemyndiges til å fordele notkvoten på de fartøyer
som har fått tillatelse til å delta i fisket etter § 3.
Kvoten kan fastsettes på grunnlag av det antall som samtidig deltok
som mannskap på fartøyet i 1970-73. Ved beregningen begrenses antall
deltagere til 8 personer pr. snurpenotfartøy og 4 pr. landnotbruk.
I de tilfeller hvor det er misforhold mellom fartøyets/brukets
størrelse og antallet som deltar som mannskap, samt når det mangler
opplysninger om tidligere deltakelse kan. Fiskeridirektøren fastsette
kvote etter skjønn.
Overføring av kvoter er.forbudt.
§ 5

Fartøy som har tillatelse til å delta i notfiske kan ikke delta i
fiske etter sild med garn.
Det maksimale kvantum pr. mann som blir fastsatt etter § 4 gjelder
også for den som driver fiske med både notredskap og garn.
§ 6

Eier av fartøy og mannskap som skal delta i fisket med garn må være
oppført i fislcarmanntallet.
Fiskeridirelctøren kan gi bestemmelser om hvor mange garn det kan
nyttes pr. fartøy og fastsette maksimalt. kvantum pr. fartøy og/eller
pr. mann.
§ 7

Det er forbudt å låssette, cppta av sjøen og ilandbringe sild under
25 cm.
Uten hinder av første ledd kan sildefangster bestå av inntil 25%
(i volum) sild under 25 cm.
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Uten hensyn til bestemmelsene i §§ 1-6 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 pro båt"
Omsetning av sild fanget i medhold av denne paragraf er forbudt.
§ 9

Fiskerdirektøren kan gi nærmere forskrifter for gjermomføring og
kontroll av disse forskriftene, herunder regler om låssetting"

§
Fiskeridepartementet bemyndiges til å endre disse forskrifter"

§ 11
Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på annen måte
forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektøren foreta en forholdsmess.tg avkorting av kvoten"

§ 12
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter eller
overskrider den kvote som er fastsatt etter § 4 i disse forskriftene,
straffes med bøter" På samme måte straffes forsøk"
§ Ll

Disse forskrifte:c trer i h:J:a.ft st.rak:s c1g gJ
:Lrrr.1til 31",desember
1978. Samt.idig opphever Flskeridepaxtern.entet forskrLEter av
23 "desember 1977 om
etter atlanto-skandisk si.ld I 1978. Bestemmelser gitt 1 medhold av slstnevnte :forskrifter skal fortsatt
gjelde inntil" de oppheves"

