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1713388-1 Høring - Fiske med snurrevad med farßy under 11 meter innenfor fjordlinjene og
med fartøy under 15 meter i Henningsværboksen

Norges Fiskarlag har i landsstyremøte 4. oktober 2017 behandlet spørsmålene om fiske med snurrevad
med fartøy under I 1 meter innenfor fiordlinjene og med fartøy under l5 meter i Henningsværboksen,
og fattet følgende vedtak:

<Norges Fiskarlag viser til høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet av 25 . august 201 7
nred forslag om fiske med snurrevad med fartøy under I I meter innenfor fiordlinjene og med
fartøy under l5 meter i Henningsværboksen. Det vises også til uttalelse fra Landsstyret av l. juni
2016 vedrørende bruk av snurrevad innenfor {ordlinjene.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår ãinnføre et generelt unntak fra snurrevadforbudet for
fartøy under 11 meter når det benyttes et redskap som har følgende maksimal størrelse:

120 maskers not a 300mm maskevidde (helmasker)
90 meter i omkrets og maks. 90 meters lengde på telne mellom vingespissene
Taulengde maksimalt fire kveiler a220 m på hver side med maks 26 mm tykkelse

Norges Fiskarlag er enig med departementet i at det etableres et generelt unntak fra forbudet mot å
bruke snurrevad for fartøy under 1l meter innenfor fiordlinjene når det benyttes redskap som
ovenfor beskrevet, med unntak av tykkelsen på tauene som er lite hensiktsmessig og uten
betydning i forhold til fangst

Norges Fiskarlag er imidlertid ikke enig i atfartøy mellom I I meter og 14.99 meter ikke skal ha
samme betingelse, og krever derfor at det generelle unntaket blir gjort gjeldende for fartøy under 15

meter.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår også at det skal bli tillatt for fartøy opp til 15 meter å
fiske med snurrevad i Henningsværboksen når området er åpent for fiske med andre konvensjonelle
redskaper. Også i dette tilfellet foreslår departementet å definere maksimal størrelse på snurrevaden
som kan benyttes av fartøy mellom l1 og 15 meter.

Tillatt redskap foreslås definert som

Not på inntil 180 masker a 300mm maskevidde
Maks 198 m i omkrets og 123 m lengde på telne
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- Taulengde settes til fem kveiler a220 meter med maks 36 mm tykkelse

Norges Fiskarlag er enig med departementet i forslaget om å åpne for atfartøy under 15 meter som

fisker med snurrevad skal kunne fiske i Henningsværboksen når denne åpnes for andre
konvensjonelle redskaper.

Norges Fiskarlag er også enig i at redskapet bør begrenses som foreslåt! med unntak av tykkelsen
på tauene som er lite hensiktsmessig og uten betydning i forhold til fangst.>
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