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J . 54/82
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETl'ER SILD I SKAGERRAK M.V. I 1982 .
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene jfr. kgl. res. av 17.januar 1964 og 8.januar 1971, § 10 i lov av
16.juni 1972, jfr. kgl. res. av 8 . september 1972 og lov av 20.april
1951, om fiske med trål § 5, jfr . kgl. res. av Il.januar 1974, har
Fiskeridepartementet 4 . juni 1982 fastsatt f;lgende forskrifter:
§ I.

I området i Skagerrak og det nord;stlige Kattegat begrenset mot vest av
en rett linje fra Hansthoimen fyr til S7°30'N og 8°Ø og derfra vestover
langs S7°30'N til 7°Ø og derfra nordover 7°Ø til norskekysten og mot s;r
av en rett linje gjennom Skagens fyr og Tistarna fyr utenfor 4 n. mil av
grunnlinjene fra svenske, danske og norske kyster er det forbudt å fiske
sild.
Uten hinder av forbudet i f;rste ledd tillates det fisket 6 . 000 tonn til
konsum fra den tid Fiskeridirektøren bestemmer .
§ 2.

De deltakende fartøyers turkvoter fastsettes til 1. 100 hl. Denne turkvoten
trer ut av kraft i den tid Norges Sildesalslag fastsetter mindre turkvoter
i medhold av § 5 i lov av 14.desember 1951 om omsetning av råfisk.
Første ledd kommer til anvendelse på ringnotfartøyer under 90 fot.
§ 3.

Konsesjonspliktige ringnotfart;y som skal delta i sildefisket i Skagerrak
må ha meldt seg til Fiskeridirektøren innen 25 . mai 1982 i samsvar med
kunngjØring av 14.mai 1982.
Fartøy som har meldt seg på for deltakelse i sildefisket i Skagerrak kan
ikke delta i soamerloddefisket i Barentshavet i 1982 .
§ 4.

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når det tillatte kvantum er beregnet
oppfisket.
§

s.

Det er forbudt for fartøy på 90 fot største lengde og derover å fiske
sild innenfor 4 n. mil fra de norske grunnlinjene i området beskrevet i
§ I.

§ 6.

I løpet av perioden 1.juni - 30 . september 1982 kan Fiskeridirektøren
stoppe fisket utenfor 2 n. mil av grunnlinjene i tilsa11111en 4 uker. Denne
stoppen omfatter også trålere som fisker innenfor 2 n. mil av grunnlinjene.
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§ 7.

Det er forbudt å oppta av sjøen, låssette, omsette eller anvende sildefangster som inneholder vesentlige mengder småsild . Som småsild regnes
etter denne bestemmelse sild under 18 cm. Sildens lengde måles fra
snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.
Uten hinder av bestemmelsen i første ledd kan landinger av sild inneholde
inntil 10% i vekt av undermåls sild .
§ 8.

Ved tråling etter andre fiskearter enn brisling er det forbudt å ha mer
enn 5% sild i vekt av fangsten om bord og ved landing .
Når det er tillatt å fiske sild er det ved tråling etter brisling med
mindre maskevidde enn 32 mm forbudt å ba mer enn 10% sild i vekt av
fangsten om bord og ved landing.
§ 9.

Fiskeridirektøren kan fastsette regler for prøvetaking og kontroll av
fangstene .
§ 10.

Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfylling
av bestemmelsene i disse forskrifter .
§ 11.

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrifter straffes med
bøter i henhold til § 11 i lov av 16.juni 1972 om regulering av deltakelsen
i fiske, § 80 i lov av 25 . juni 1937 om silde- og brislingfiskeriene og §
13 i lov av 20.april 1951 om fiske med trål.
§ 12 .

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samti dig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 22 . desember 1981 om regulering av fisket etter
sild i Skagerrak og Kattegat i 1982 ._

