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J. 16/79

Endringer i kgl.res. av 25.juni 1971 om forskrifter om adgang til
å fiske med trål innenfor fiskerigrensen.

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

Ved kgl.res. av 19.januar 1979 er det i medhold av § 2 i
lov av 20.april 1951 om fiske med trål bestemt:

I.
I forskrifter om adgangen til å fiske med trål innenfor
fiskerigrensen, fastsatt ved kgl.res. av 25.juni 1971 gjøres
følgende endringer:
§ 2 første ledd, punkt 2 skal lyde:
0
Nordøst for 68 35' n.br. og inntil 69°12' n.br.
§ 2 annet og tredje ledd skal lyde:

I områdene mellom 4 og 6 n.m~l fra grugnlinjene mellom 67°10•
og 57°20• n.br. og mellom 67 35' og 68 35' n.br. er det tillatt
å fiske med trål i den tid det ikke er satt Lofotoppsyn.
I området meblom 6 og 12 n.mil fra grunnlinjene er det fra 67°10
n.br. til 68 35' n.br. tillatt å fiske med trål hele året.
II.
Denne resolusjon trer i kraft straks.

§ 2 i kgl.res. av 25.juni 1971 skal etter endringen lyde

slik:
I følgende områder mellom 4 og 12 n.mil fra grunnlinjene
er det tillatt å fiske med trål hele året:
1.
2.
3.
4.
5.

sør for 67°10 1 n.br. og langs kysten ~il grensen med Sverige.
Nordøst for 68°35' n.br. og innti6 69 12' n.br.
Nordøst for 16° o.l. og inntil 69 ~3' n.br.
Nord for 69°47' n.br. og inntil 19 o.l.
Nordøst for 19°30' o.l. og inntil fylkesgrensen mellom Troms
og Finnmark.

I områdene mellom 4 og 6 n.mil fra grunnlinjene mellom
67°10' og 67°20 1 n.br. og mellom 67°35' og 68 35' n.br. er det tillatt å fiske med trål i den tid det ikke er satt Lofotoppsyn.
I området mellom 6 og 12 n.mil fra grunnlinjene er det fra
67°10' n.br. til 68°35' n.br. tillatt å fiske med trål hele året.

Endringene er foretatt som følge av utvidelsen av Lofoten
oppsynsområde frs 4 til 6 n.mil av grunnlinjene utenfor Lofotens
ytterside til 68 35' n.br., jfr. Fiskeridirektørens melding J. 17/79.
Dette medfører at fiske med trål også er forbu3t i områdene
mellom 4 og 6 n.mil fra grunnlinjene mellom 67°35' og 68 35'n.br. i
den tid Lofotoppsynet er satt.
~
0

På omstående side er inntatt en kartskisse hvor de trålfrie•
soner pr. 24 .1.1979 utenfor Nord-Norge er antydet.
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