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OpphØr av adgangen for enkelte lands fiskefartøyer til å drive
fiske innenfor den norske fiskerigrense. Norske fiskefartøyers rett til å drive fiske innenfor andre

!~~g~_f!~~~E!~E~~~~~-------------------------:---------------De britiske, sovjetiske og vellttyske myndigheter er
meddelt at de overgangsrettigheter som disse land har til å
drive fiske innenfor den norske fiskerigrense opphØrer å gjelde
lØrdag den 31.d.m. Tilsvarende underretning er tidligere gitt
til danske og svenske myndigheter.
De rettigheter som norske fiskefartØyer har etter
fiskeriove~enskomsten av 16.~.1962 mellom Norge og Sovjet.unionen og den tilknyttede brevveksling .av 22. 2 .1962 til å
drive fiske i sovjetisk territorialfarvann i Varangerfjorden
mellom 6 og 12 nautiske mil samt i området mellom 8 og 12
nautiske. mil· i .en sone begrenset i sørvest av en rett linje
mellom Kap Niemetsky og ·Kibergnes, i Øst av ren lengdegrad som
går gjennom Kap Niemetsky og.i sør av sektorlinjen trukket
8 mil fra Kap Niemets.ky (Nordfargrunnen), faller bort fra samme
tidspunkt.
Likeledes vil de rettigheter som norske fiskere har ti'l
å drive fiske i området mellom 6 og .12 nautiske mil på den
danske vestkyst falle· bort.
Derimot har norske fiskere fortsatt rett til i
nærmere bestemte områder i beltet mellom 6 - 12 n.mil på
britisk sjøterritorium å drive fiske etter pigghå og brugde.
Disse rettigheter faller bort fØrst 31.12.1984.
I denne forbindelse opplyses at ved overenskomst av
19,12.1966 mellom Norge, Danmark og Sverige vil fiskere fra
disse land ha rett til å drive fiske inntil 4 nautiske mil fra
grunnlinjene for det ytre sjØterritorium for de respektive land
i Skagerak og det nordlige Kattegat, begrenset mot vest av en
rett linje gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr og mot sør
av en rett linje gjennom Skagens fyr og Tistlarna fyr.
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Videre kan opplyses at Danmark i forbindelse med
utvidelsen av fiskerigrensen for GrØnland i 1963 ga fiskere
fra de land som tradisjonelt har drevet fiske i den ytre 6-mils
sone, herunder Norge, fortsatt rett til å fiske i området
mellom 6 og 12-milsgrensen i en overgangsperiode som er fastsatt
til 31.5.1973. Når det gjelder Øst-GrØnland, har norske fartØyer
spesielle rettigheter fastsatt i overenskomst av 20.4.1967 mellom
Norge og Danmark. Disse rettigheter går ut på at norske stats'
borgere og fartøyer skal inntil 10.7.1977 ha samme
rettigheter
som danske statsborgere og fartøyer med hensyn til fiske i
farvannene utenfor den del av Grønlands Østkyst som strekker
seg fra Lindenovsfjord til Nordostrundingen.
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