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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 8. MARS 1974 NR. 3 OM ADGANGEN
TIL Å DEL TA I SNURPENOTFISKET ETTER SEI.
Fastsatt ved kgl.res. av 1.juni 2001, med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å
delta i fisket§ 12. Fremmet av Fiskeridepartementet.

I

I forskrift av i mars 1974 nr. 3 om adgangen til å delta i snurpenotfisket etter sei gjøres følgende
endring:

§ 5 annet ledd (endret) skal lyde:
Det kan i særlige tilfelle dispenseres fra størrelsesgrensen i første ledd:

Il

De1me forskrift trer i kraft straks.
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Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT AV 8. MARS 1974 NR. 3 OM ADGANGEN TIL Å DELTA I
SNURPENOTFISKE ETTER SEI.
Gitt ved kongelig resolusjon av 8. mars 1974 i medhold av§§ 3 og 6 i lov av 16.juni 1972 om
regulering av deltakelsen i fisket.

§1
Fartøy på 90 fot eller mer som tidligere ikke har vært nyttet i snurpenotfiske etter sei, må il<l<e
nyttes til slikt fiske uten tillatelse av Fiskeridirektøren.
Ved måling av fartøyet nyttes lengste lengde målt i engelske fot.

§2
Fartøy på 90 fot eller mer som har vært nyttet til snurpenotfiske etter sei og som fo11satt skal
nyttes i dette fiske, må vedkommende eier registrere hos Fiskeridirektøren innen 1. mai 197 4.
Uten slik registrering vil et fartøy etter dem1e dato ildæ kunne nyttes i snurpenotfiske etter sei.
Registrering skal skje på fastsatt skjema som fås ved henvendelse til Fiskeridirektøren.
Fiskeridirektøren utferdiger deretter en tillatelse.

§3
Tillatelse etter §§ 1 og 2 gjelder bestemt fartøy, slik at ny tillatelse må innhentes hvis et annet
fartøy ønskes nyttet.

§4
Fartøy som må ha tillatelse etter § 1 eller § 2 og seinotfartøyer som ved ombygging blir over 90
fot, kan ikke ombygges eller endres på annen måte med sikte på å øke bruttoto1masje eller
lastekapasitet uten samtyl<l<e fra Fiskeridirektøren.
Bestemmelsen i denne paragraf kommer ikke til anvendelse på fa11øy som har påbegynt
ombygging eller aimen endring av fartøyet før den 8. mars 197 4.
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§5
Tillatelse til å drive snurpenotfiske etter sei med fartøy under 110 fot og med en bruttoto1masje
under 250 etter 194 7-konvensjonens måleregler og under 500 etter 1969-konvensjonens
måleregler kan gis når:
1)
2)

Det ansees forsvarlig av hensyn til naturgrmmlaget og
søkeren har begrensede driftsmuligheter og seinotfiske er en naturlig driftsform for
vedkonunende.

Det kan i særlige tilfelle dispenseres fra størrelsesgrensen i første ledd.

§6
Fiskeridepartementet kan gi nærmere forskrifter om gje1momføringen av de1me resolusjon.

§7
Disse forskrifter trer i kraft 8. mars 1974.
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