F!SKERIDIF~EKTØREN

Bergen, 15.7.1974
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J. 494

I medhold av§§ 4 og 1 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 samt § 5 i lov
av 20. april 1951 om fiske med trål og kongelig resolusjon av
11. januar 197li har Fiskeridepartementet den 12. juli 1974 bestemt:
§ 1.

Fiske1°idirektØren bemyndiges til å forby fiske etter torsk
med andre redskaper enn garn, line og håndsnØre, når oppfisket kvantum
for 19 7 4 i området beskrevet i § 4 utgj Ør 2 82, 850 tonn rund velet.
§ 2.

Av det samlede kvantum tildeles i 1974 fabrikktrålerne,
d, v. s trålere som kan produsere fr os sen filet på feltet, et lnr an turn
på 32,300 tonn rund vekt (svarende til 10.200 tonn filet).
FiskeridirektØren bemyndiges til å forby fiske etter torsk
med nevnte fartØytype når dette kvantum er oppfisket.
§ 3,

Det er forbudt å fØre i land eller omsette torsk scm er
fanget i strid med forbud utferdiget av FiskeridirektØren i medhold
av §§ 1 og 2.
§

4.

Dbsse forskrifter gjelder for fiske som utøves i området
me~lom 11
. v .1. og 6 8° 30' o. 1. nord for en linje trukket fra
11 v.l. 05 63° n.br. rettvisende ost til 11° v.l. derfra rettvisende
sør til 62 n.br. og derfra rettvisende ost til norskekysten.
§

5.

Overtredelse av disse forskrifter er straffbart og verdien
av ulovlig fangst vil kunne inndras.
§ 6.

Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder inntil
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 28. mai 1974 om begrensning av fiske etter torsk.

31. desember 19'Tli.

Etter disse forskrifter er fabrikktrålfisket i angjeldende
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område begrenset til 32. 300 tonn torsk rund vekt.

Det resterende

kvantum på 250 .550 tonn lzan fiskes av de Øvrige redskapsgrupper.
Når dette kvantumet' er nådd, vil FiskeridirektØren i henhold til
forskriftene forby fiske med andre redskaper enn garn, line og
håndsnøre.

