
  Vedlegg 6 

1 

 

 
Beskrivelse av fangstbegrensningssystem for snurrevad. 

 

Krav til fangstutslipp 

Det skal være minst to utslippsåpninger.  Disse skal være plassert i forlengelsens over- og/eller 

underpanel som vist på figur. Åpningene skal ha minimum lengde på 2,0 meter og en minimum 

bredde på 3 masker med minimum 130 mm maskevidde. Hullet skjæres med rettskårne masker (N-

retning), og med tre stolper (AB-kutt)  til en spiss både framme og bak.  Langs kantene på 

åpningene festes tråd/tau som er inntil 10% kortere enn selve omkretsen på åpningen. Lysåpningen 

med tråd/tau skal da ikke være mindre enn 1,8 meter målt på strukket lin i lengderetningen.  

Hullene plasseres maksimum 0,2 meter fra forkant av fiskelåsen. Begge/alle åpningene skal 

plasseres like langt bak i snurrevadens forlengelse målt fra skråskåren belg til forkant av 

utslippshullene. For å redusere slitasjen i for- og bakkant av utslippshullene kan det lages 

forsterkning, fortrinnsvis med tau fra endene på hullet stolperett for- og/eller bakover.  

 

Krav til fiskelås. 

Bak utslippsåpningene skal det være en fiskelås. Fiskelåsen skal være en sylinder av nett som kan 

ha mindre maskevidde enn 130 millimeter. Fiskelåsens omkrets skal ikke være mindre enn 

omkretsen på forlengelsen som den plasseres i.  De fremste maskene på fiskelåsen er sydd mot 

maskene i forlengelse/sekk, ellers er nettsylinderen ikke festet. Fiskelåsens lengde skal være 

maksimum 2,5 meter og tilpasset nettseksjonens omkrets. Det skal tres tau rundt fiskelåsen og 

gjennom leisene i nettseksjonen, minimum en og en halv meter fra fiskelåsens forkant. Fiskelåsens 

forkant skal ikke ha større avstand til utslippshullenes bakre del enn 0,2 meter. 

  

Bruk av kvadratmasket sekk. 

I områder hvor det er påbudt med kvadratmasket sekk, som er laget i henhold til 

utøvelsesforskriftens §3, skal den diamantmaskede forlengelsen være inntil 5 masker lang, og 

monteres maksimum 1,7 meter bak  utslippshullenes bakkant. 

 

Krav til utforming og innmontering.  

1. Fangstbegrensningssystemet skal være første seksjon bak belgen på snurrevaden.  

2. Fangstbegrensningsseksjonen skal være rettskåret med maksimum lengde på 10 meter. 

(71 masker). 

3. Avstand fra utslippshull til festepunkt for fiskelås skal ikke overskride 20 cm. 

4. Det skal være minst to utslippshull. Samtlige hull skal være like langt fra fiskelås og 

overgang til belg. 

5. Avstanden fra utslippshullene og forover til belg skal ikke overstige 44 masker (ca. 6,3 

meter). 



  Vedlegg 6 

2 

 

6. Det kan tres et tau/tråd rundt utslippsåpningen som er inntil 10% kortere enn omkretsen 

på hullet. Lysåpningen i utslippshullet skal da være minimum 1,8 meter målt på strukket 

lin i lengderetningen. 

7. Lengden på fiskelåsen skal være maksimum 2,5 meter. 

8. Lengden på tauet rundt fiskelåsen skal være maksimum 25% av omkretsen på 

nettseksjonen, målt på strukket maske. 

9. Ved bruk av kvadratmasket sekk skal ikke avstanden fra utslippshullene til 

kvadratmasket nett overstige 2,5 meter. 

10. Når fangstbegrensningssystemet ikke benyttes og en ønsker å benytte fiskelås: 

Utslippshullene skal da syes helt igjen med minimum 4 millimeter tråd av samme 

materiale som benyttes i øvrige deler av redskapet.  

 

 

 

 

 


