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Forskrifter om-·havdeling for bruk av snurpenot og faststående
redskaper i Finnmark.

-------------------------------------------------------------

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene
og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har
Fiskeridepartementet den~9.mars 1976 bestemt:
I

I tidsrommet fra og med 1. februar til 30. april skal det
i følgende områder i nedenfornevnte kommuner i Finnmark fylke
være havdeling for bruk av snurpenot og faststående redskaper:
a)

Kvalsund og Måsøy:
Indre Revsbotn, kart nr. 99. Det trekkes en rettvisende
linje 63° fra Turines 70°3B,6'N og 24°34,4 1 0 på fjordens
vestside over til Kyssarnes 70°39,46'N og 24°39,7 1 0 på
fjordens østside, .På nordvestsiden av denne linje skal
det være felleshav.
Området innenfor (SO) deles etter 2 overettstolper plassert
165 m på vestsiden av Russelv slik at retningen ut fra
overettstolpene går i rettvisende 330° til et skjæringspunmt på den ytterste linje. Området på sørvestsiden av
.den rettvisende linje 330° forbeholdes ~øter og området
på nordvestsiden forbeholdes til bruk for faststående
redskaper.
Garn kan settes på nothavet når nøter ikke er til stede,
men garnfiskerne kan i slike tilfelle ikke reise
erstatningskrav for eventuell skåde·· forårsaket av notfiskerne på denne havteig.

b)
1.

Måsøy:
Snefjord, kart 99. Det trekkes en rett linje fra et punkt
midt mellom Hellesnes og Pettersnes på fjordens østside
70°49,3'N og 24°35,6 1 0 rettvisende 219° til Leirvik på
fjordens vestside. Området utenfor (nordvest for) denne
linje blir felleshav. Området innenfor (sydøst for) deles
slik: Det trekkes en rett linje rettvisende 173° fra
førstnevnte punkt 70°49,3'N og 24°35,6'0 til midt på
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2.

Snefjoraholmens østsiae over Pettersnes skjær og herfra
en rett linje rettvisenae 90° (i øst) til Angelneset
70°48,2 1 N og 24°36 1 0,
Områaet noraøst for aisse linjer forbeholdes fiske med
nøter, Det øvrige område sør- og vestover rundt fjordbunnen til førstnevnte linje (Leirvika til midt mellom
HelleBnes og Pettersnes) forbeholdes til bruk for fastståenae redskaper.

•

2.

Bak:t;joraen, kart nr. 103. Det trekkes en rett linje rettvisende 180° fra Vassberget på fjoraens nordsiae til Lillebukta på aens sørside. Området innenfor (øst for) aenne
linje forbeholdes fiske med nøter etter torsk, sei og
hyse.

3.

Kulfjoraområaet, kart nr. 102 1 Det trekkes en linje rettvisenae 352° fra Kanonoaaen 7~ 0 55,4 1 N og 24°51,8 1 0 og
rettvisende linje 320° fra yt~e Kulanes 70°56,15 1 N og
24°5~,8 1 0. Der hvor aisse li~jer skjærer hveranare
70°58, 16 1 N og 24°50·,6 1 0 trekkds en rettvisenae linje 263°
til fastlanaets vestsiae, 70°5~'N og 24°46'0 mea Fiskenes
1
70°58,48 1 N og 24°57,9 1 0 og Fas ~lanasholmen 70°58,55 1 N og
24°59,75 1 0 som med.
Området Vesterbotn, Østerbotn $g havet utover innenfor
grenselinjene 352° fra Kanonoa~en og 320° fra ytre Kulanes
til Skjæringspunktet forbeholaes fastst~enae
redskaper. Områaet vestenfor grenselinjen 352° fra
Kanonoaaen begrenset av en linje fra skjæringspunktet
I
70°58,48'N og 24°50,6 1 0 i rettvisenae 263° til fastlandets vestsiae forbeholaes nøter. Garn kan settes på
nothavet når nøter ikke er til steae, men garnfiskerne kan
i slike tilfeller ikke reise erstatningskrav for eventuell
skaae forårsaket av notfiskerne på aenne havteig.
II

Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelaer til 30. april
1981. Samtidig oppheves Fiskeriaepartementets forskrifter av
16. januar 1974 om havaeling for bruk av snurpenot og fastståenae notredskaper i Finnmark:

