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Forskrift om endring av forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter 
norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017 

Innholdsfortegnelse: 
Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 26. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 
37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 
2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 § 21. 

I 

 I forskrift 2. januar 2017 nr. 3 om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter 
norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017 gjøres følgende endring: 

Nytt § 1 andre ledd skal lyde: 

 Alt fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot er forbudt i følgende område på Kaldfjorden i 
Troms, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 69 grader 48,3 minutter. Øst 018 grader 38,4 minutter. 
2. Nord 69 grader 49,7 minutter. Øst 018 grader 39,7 minutter. 

Fartøy som setter fangsten i lås kan likevel fiske norsk vårgytende sild i området. 

 II 

 Forskriften trer i kraft straks. 

 Forskriften lyder etter dette: 

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

 Forskrift om stenging av et område utenfor 
Kvaløya i Troms for fiske etter norsk 
vårgytende sild med snurpenot i 2017 

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Utgaatte-J-meldinger/J-14-2017
http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/J-16-2017/(endringer)/list


Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 2. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 
37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 
2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 § 21. 

§ 1 

 Det er forbudt å fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot som er dypere enn 60 favner i et 
område utenfor Kvaløya i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter. 
2. Nord 69 grader 44,5   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter. 
3. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 36,0 minutter. 
4. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 42,5 minutter. 
5. Nord 69 grader 53,0   minutter.  Øst 018 grader 46,7 minutter. 
6. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 45,0 minutter. 

Herfra videre til posisjon 1. 

Alt fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot er forbudt i følgende område på Kaldfjorden i 
Troms, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 69 grader 48,3 minutter. Øst 018 grader 38,4 minutter. 
2. Nord 69 grader 49,7 minutter. Øst 018 grader 39,7 minutter. 

Fartøy som setter fangsten i lås kan likevel fiske norsk vårgytende sild i området. 

§ 2 

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017. 

TO/EW 

 
Åpningstider:  
mandag - fredag kl. 08.00 - 15.45  
 

 


