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SKADER OG TAP FORÅRSAKET AV SYNTETISKE
FISKEREDSKAPER SOM DRIVER I SJØEN
Fiskeredskaper og tauverk som driver i sjøen skaper
stadig problemer og er en stor fare for skipsfarten.
Det gjelder redskaper som er tapt eller kassert særlig trålposer - og tau til iler og fortøyninger
som ligger i vannflaten.
Redskaper som en mister og redskaper og andre
gjenstander som en finner drivende i sjøen, må søkes
tatt opp og brakt i land, eventuelt må nærmeste politi
eller lensmann snarest underrettes.
Kasserte fiskeredskaper må aldri kastes i sjøen,
men bringes i land og tilintetgjøres der.
Til iler og fortøyninger o.l. bør ikke brukes flytende
tauverk da dette blir liggende i eller like under vannflaten og representerer en konstant fare for all ferdsel på sjøen. Bruk tauverk som synker til disse
formål.
Tapte garn som blir stående på sjøbunnnen skaper
også problemer. Fisken i slike garn utsettes for unø-
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dige lidelser, fiskefeltet forurenses av råtten fisk og
andre redskaper hekter seg fast i garnene. Det bør
så vidt mulig brukes tråd av naturfiber (hamp m.v.)
til feste av flytemidlene på garn og andre redskaper.
Denne tråd råtner innen en rimelig tid, flytemidlene
vil løsne og redskapet legge seg på sjøbunnen.
Fiskeridirektøren har i tidligere meldinger redegjort for en del faremomenter ved bruk av redskaper
av syntetisk materiale og har presisert det erstatningsog straffansvar som en kan pådra seg for tap, skader
eller havari som skyldes redskaper som er kassert eller
tapt i sjøen m.v.
Fiskeridirektøren vil igjen henstille til fiskerne særlig av hensyn til sikkerheten til sjøs - å vise
tilbørlig aktsomhet slik at en kan eliminere de tap,
skader og ulykker som uforsiktig bruk av syntetiske
fiskeredskaper og tauverk kan forårsake. Det står
menneskeliv på spill.

Kast aldri kasserte fiskeredskaper i sjøen
Bruk tauverk som synker til iler og fortøyninger
Bruk naturfibertråd til feste av flytemidler

