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J. 178/ 83
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT BRUK AV REKETRÅL OM NATTEN I NORD-NORGE.
I meQhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 og kgl. ~esolusjon av
17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 23 . de sember 1983
bestemt:

§ 1
I Finnmark, Troms og Nordland fylker er det forbudt å fiske reker
fra kl 1800 til kl 0600, innenfor de grenselinjer som er nevnt
nedenfor.
Finnmark. Innenfor en linje fra Brynilden lykt til Skagen (nordre
pynt pa Loppa), herfra rettvisende nord til grunnlinjen, langs
denne til grunnlinjepunkt 20, Darupskjeret og videre fra Tarhalsen
lykt til grunnlinjepunktene 14, 13 og 12 på Knivskjærodden.
I Laksefjorden innenfor en linje fra Sværholtklubben til Store
Finnkjerka lykt. I Varangerfjorden innenfor en linje fra østre
båke på Store Ekkerøy gjennom båken på Bugøy til Bugøynes lykt
på Oterneset .
Troms. Innenfor en linje fra staken utenfor Kinneset østafor
Risøyrenna til nordvestre pynt av Grytøy. Herfra i rett linje
over Flatøy og Krøttøy til nordpynt av Dova. Herfra langs
kystlinjen ytre Senja til Hekkingsundet, over dette til Hekkingen
fyr. Fra Hekkingen fyr langs rette linjer til grunnlinjepunktene
25, 24, 23, 22 og 21. Fra dette punkt i rett linje gjennom
Fugløykalven fyr til Fugløy, langs østkysten av Fugløy til
Håkjerringsneset, herfra i rett linje til Hylla lykt Arnøy og
videre i rett linje til Brynilden lykt.
Nordland . Innenfor en linje fra Helgelandsflæsa lykt over Mudvær
lykt til Skjærvær lykt, herfra i rette linjer til Åsvær fyr,
Bøvarden (grunnlinjepunkt 48), Myken fyr, Kalsholme n fyr, Støtt
lykt, Fenesodden lykt Landego, langs vestsiden av Landego til
Landego fyr, Måløy-Skarholmen fyr , Flatøy fyr, Øksnesodden lykt,
Varden ved Dalsvær langs Hamarøys vestside til Tranøy fyr,
Mefjordboen stake, Årstein - Skjervøy sørpynt, Inngjeldsøy
sørpynt til Kvalbakken ved Svolvær. Herfra følger linjen 100 meters
koten på vestsiden av HØlla og videre vestover langs Lofoten,
runder Skomvær fyr og følger samme dybde langs yttersiden av
Lofoten til rettvisende vest av Laukvik lykt, herfra i rett
linje til Ulvøyholmen varde, og videre til Odden lykt utenfor
Bølandet, f Ølger igjen 100 meters koten langs Langøyas vestside
rundt Langenesodden til Åknes på Andøya. Fra Åkne s følger linjen
100 meters koten vestenfor Andøya rundt Andenes og videre sørover
langs Østsiden av Andøya forbi Risøysundet til staken utenfor
Kinneset.

§ 2
Disse forskrifter trer i kraft 1. janua.r 1984 og gjelder til
31 . desember 1988 .

