MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-10-93
(J-44-90 UfGÅR)

Bergen, 20.1.1992
1H/BJ
FORSKRIFT OM ENDRING AV SUPPLERENDE FORSKRIFT OM TORSKEFISKET
MED LINE, SNØRE, GARN OG SNURREVAD INNENFOR 4-Mil.S GRENSEN I DEN
TID OPPSYN ER SATI I MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

Fiskeridirektøren har den 20.1.1993 i medhold av § 10 i Fiskeridepartementets
forskrift av 02.03. 1990 om torskefiske med line, snøre, gam og snurrevad innenfor
4-mils grensen i den tid oppsyn er satt i Møre og Romsdal fylke, bestemt:
I

I Fiskeridirektørens forskrift av 05.03.1990 om supplerende forskrift om
torskefisket med line, snøre, gam og snurrevad innenfor 4-mils grensen i den tid
oppsyn er satt i Møre og Romsdal fylke gJøres følgende endringer:
§ 2 skal lyde:

Alternativ gamregulertng.
Når rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse eller gJennomførtng av fiske tilsier det
kan fiskerisjefen fastsette følgende alternativ til gamregulertng i Aspevågen og

Borgundfjorden:
a)

Den første settingen skal være fra Kalvestad (A) på Sula til Korsflua (B) på
Heissa. Grense mot øst: Lillegåsa (C) til Tyskholmrumpa (D). Videre området
øst for Fransholmen (E) til Borgundkaia (F). Settetid kl 1600.

b)

Den andre settingen skjer vest for området Kalvestad - Korsflua. Videre
området mellom Lillegåsa - Tyskholmrumpa og Fransholmen - Borgundkaia.
Settetid kl 1700.

c)

Det er tillatt med fløytsetting i et område avgrenset av Lillegåsa Tyskholmrumpa og østover til en gren8e Fransholmen - Borgundkaia. Videre
i et område avgrenset av Kalvestad - Korsflua og vestover til Eltrane Skarveflua.

Ved fløytsetting skal det være dregg i begge ender og minst en stein på
midten. Det er tillatt å sette bunngarn i fløytsonene.
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§ 2 blir ny § 3.
Il

Denne forskrift trer i kraft straks.
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Etter endringen har forslo1ften følgende ordlyd.
SUPPLERENDE FORSKRIFT OM TORSKEFISKET MED UNE, SNØRE, GARN OG
SNURREVAD INNENFOR 4-MILS GRENSEN I DEN TID OPPSYN ER SATI I MØRE
OG ROMSDAL FYLKE.

Fiskeridirektøren har 05.03.1990 i medhold av§ 10 i Fiskeridepartementets
forskrift av 02.03.1990 om torskefiske med line, snøre, gam og snurrevad innenfor
4-mils grensen i den tid oppsyn er satt 1 Møre og Romsdal fylke. bestemt:

§ 1. Setting av garn og fiske med håndsnøre.
I Aspevågen og Borgundfjorden innenfor en linje fra Eitreskjæret over Skaiveflu W
Tueneset gf elder følgende supplerende bestemmelser:
a)

Setting av gam begynner kl 1600. Settingen skal foregå som lukesetting fra
syd W nord.

b)

Før lukesettingen begynner skal aller båter 1 området legge seg på samme
linje, og alle båter i en og samme luke begynner settingen samtidig til
fastsatt tid.

c)

Settingen skal såvidt mulig foregå med samme fart for alle båter i luken.

d)

Setting av setning nr. 2 kan begynne 1/2 time etter at setting av setning nr.
1 er påbegynt.

e)

Setting av 2. setning kan imidlertid ikke finne sted med mindre avstanden
W 1. setning er så stor at det ikke blir forvoldt skade på allerede utsatte
redskaper.

f)

Fiske med håndsnøre og pilk er kun tillatt om dagen fra den tid da trekking
av redskaper kan begynne om morgenen og til settingen begynner kl 1600.
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§ 2. Alternativ garnregulertng.
Når rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse eller glennomførtng av fiske tilsier det
kan fiskerisjefen fastsette følgende alternativ til garnregulering i Aspevågen og

BorgundJjorden:
a)

Den første settingen skal være fra Kalvestad (A) på Sula til Korsflua (B) på
Heissa. Grense mot øst: Lillegåsa (C) til Tyskholmrumpa (D). Videre området
øst for Fransholmen (E) til Borgundkaia (F) . Settetid kl 1600.

b)

Den andre settingen skjer vest for området Kalvestad - Korsflua. Videre
området mellom Lillegåsa - Tyskholmrumpa og Fransholmen - Borgundkaia.
Settetid kl 1700.

c)

Det er tillatt med fløytsetting i et område avgrenset av Lillegåsa Tyskholmrumpa og østover til en grense Fransholmen - Borgundkaia. Videre
i et område avgrenset av Kalvestad - Korsflua og vestover til Eltrane Skarveflua.
Ved fløytsetting skal det være dregg i begge ender og minst en stein på
midten. Det er tillatt å sette bunngarn i fløytsonene.

§ 3 . Ikrafttreden.

Denne forskrtft trer ikraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av
10.02. 1989 om supplerende forskrift om torskefiske med line, snøre, gam og
snurrevad i Møre og Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen i den tid oppsyn er
satt.
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