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I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene OF kgl, resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet
den 18, desember 1974 bestemt:
I,

I Lofoten oppsynsdistrikt skal i 1975 for den tid som
Lofotoppsynet er satt fØlFende forskrifter for snurrevadfiske
p-jelde:
l, Det er forbudt ~ nytte snurrevad som .er lenfer enn 130 meter
fra vingespiss til vingespiss m~lt langs fellingen, Of dypere
enn 75 meter p~ vinger, m~lt inne ved kvartene, strukket lin.
?. Under fiske er det forbudt & bruke snurrevad til annet enn
bunnredskap. Bruk av bl~ser eller andre innretninger til ~
flØyte redskapet for ~ hindre det i ~ synke til bunns er og forbudt,
3. Ved fiske med snurrevad settes fØrste tauarm (første drott)
fra en rØd lysreflekterende og godt synlig bl~se. Utsett5ngen
skal foreg~ mot styrbord. Selve snurrevadet markeres ved at
5 av red~kapets vanlige flØyt (kavler) p~ midten av noten
gjØres lysreflekterende (rØdfarget), og ved at det i havflaten
plasseres en hvit lysreflekterende og godt synlig bl~se festet
til en line fra redskapets belg, Linen skal være av materiale
som synker. Bl~sene skal være merket med b~tens reristreringsmer·Ke~

IL

Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder i den
t:id Lofotoppsynet er satt i 1975.

FlskeridirektØren viser til ovennevnte forskrifter og vil
spesielt henstille til snurrevadfiskerne selv ~ p~se at de fastsatte ~akslrnumsw~l p~ redskapet ikke blir overskredet&
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I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene Of kgl, resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet
den 18, desember 1974 bestemt:
I.
I

Lofoten oppsynsdistrikt skal i

1975 for den tid som

Lofotoppsynet er satt fØlfende forskrifter for snurrevadfiske
p-jelde:
l, Det er forbudt ~ nytte snurrevad som .er lenfer enn 130 meter
fra vingespiss til Vingespiss mnlt langs fellingen, Of dypere
enn 75 meter p~ vinger, m~lt inne ved kvartene, strukket lin.

?. Under fiske er det forbudt ~ bruke snurrevad til annet enn
bunnredskap. Bruk av bl~ser eller andre innretninger til ~
flØyte redskapet for ~ hindre det i ~ synke til bunns er og forbudt,
3. Ved fiske med snurrevad settes fØrste tauarm (første drott)
fra en rØd lysreflekterende og godt synlig bl~se. Utsett5ngen
skal foreg~ mot styrbord. Selve snurrevadet markeres ved at
5 av red~kapets vanlige flØyt (kavler) p~ midten av noten
gjØres lysreflekterende (rØdfarget), og ved at det i havflaten
plasseres en hvit lysreflekterende og godt synlig bl~se festet
til en l:tne fra redskapets belg, Linen skal være av materiale
som synker, Bl~sene skal være merket med b~tens reristreringsmer·Ke

~

IL
Disse forskrifter trer i

kraft straks og gjelder i den

t:id Lofotoppsynet er satt i 1975.

FiskeridirektØren viser til ovennevnte forskrifter og vil
spesielt henstille til snurrevadfiskerne selv

satte

~aksirnumsm~l
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