FISKERIDIREKTØREN
Bergen, 2.10.1984
TLØ/THH

HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
.J . 211/84.

ENDRING I FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE ETTER MUSSA I 1984.
Fiskeridepartementet har den 28. september 1984 med hjemmel i
Lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt :

§

4 i

I

I Fiskeridepartementets forskrifter av 10. juli 1984 <nr . 1394) om
regulering av fiske etter mussa gjøres fø~gende endring:
§ 4 skal Lyde:

Det er forbudt a ta opp av sjøen, Lassette eller omsette mussa som
er under 12 cm og over 16,S cm.
Uten hinder av forbudet i første ledd, kan en i hver landing ha
inntil 20X i vekt av sild under 12 cm og i nnti l 20X i vekt av sild
over 16,5 cm, dog slik at summen ikke overstiger 20X.
I I

Disse forskrifter trer i kraft straks.
Etter endringen har forskriftene følgende ordlyd:
§

1

I de tidsrom og i de omrader som Fis keridirektøren bestemmer kan
det fiskes inntil 200.000 skjepper mussa i omradet sør for
62°11' n.br.
Fra 17. juli og inntil fisket apnes etter første Ledd, kan
Fiskeridirektøren etter anmodning fra vedkommende salgslag
tillate opptak av brislingfangster som innholdermer enn SOX
mussa. Dette kvantum gar inn i totalkvoten etter første Ledd .
§

2

Fiskeridirektøren kan stanse fisket nar kvoten i § 1, første Ledd
er beregnet oppfisket.
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§

3

Kvoten i § 1, første Ledd er forbeholdt de fartøyer som har
adgang til a fiske brisling, jfr . kgl . res . av 30. mars 1979 .
§

4

Det er forbudt a ta opp av sjøen, Lassette eller omsette mussa
som er under 12 cm og over 16,5 cm.
Uten hinder av forbudet i første Ledd, kan en i hver Land ing ha
inntil 20X i vekt av sild under 12 cm og inntil 20X i vekt av
sild over 16,5 cm, dog s li k at summen ikke overstiger 20%.
§

5

Fisker i direktøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomfør in g og
kontroll av disse forskr if tene, herunder reg l er om kont r oll og
prøver av fangstene.
§ 6

For settlig eller u aktsomt brudd pa d i sse forskriftene blir
straffet med bøter med hjemmel i § 11 i Lov a v 16. ju ni 1972
eller § 80 i Lov a v 25 . juni 1937.
§

Disse forskrifter trer
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kraft straks .

