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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J . 70/85

FORSKRIFTER OH NORSK LINEFISKE I ISLANDSK SONE I 1985.
Fiskeridepartementet har den 28.05.85 i medhold av §§ 4 og 5 i
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 6 i lov av
16. juni 1972 nr. 57 om deltakelsen i fisket bestemt:
§ 1

Det er forbudt for norske fartøy å fiske med line i islandsk
fiskerisone.
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fiskes 400 tonn
kveite rund vekt i området mellom 12 og 200 n. mil fra de
islandske grunnlinjer. Fangst av andre bunnfiskarter enn kveite
er inkludert i kvoten .
Fiskeridirektøren bemyndiges til å avgjøre hvilke fartøy som kan
delta. Ved utvelgelsen skal det legges vekt på tidligere deltakelse i linefiske i islandsk sone .

§ 2
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette fartøykvoter og til
å fastsette siste startdato for fisket.

§

3

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet
oppfisket .
§ 4

Ved fiske i området skal fartøyene følge de samme regler som
islandske fiskere under samme slags fiske, bl.a. gi daglig
melding om sine posisjoner m.v. til de islandske myndigheter.
§ 5

Fartøyene skal gi melding til Fiskeridirektøren når de går fra
norsk havn eller fra andre steder til fiskefeltene ved Island.
Ved direkte avgang fra annet fiskefelt skal også oppgis fartøy posisjon. Fartøyene skal ukentlig sende melding til Fiskeri-
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direktøren over fangst i sonen siden siste melding . Videre skal
fartøyene gi melding til Fiskeridirektøren når sonen forlates med
oppgave over fartøyets totalfangst i islandsk sone . Fangst meldingene skal være fordelt på fiskeslag og oppgis i kg rund
(levende) vekt.
§ 6

Denne forskrift trer i kraft straks .

Fiskeridirektøren har den 29.05.85 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 28.05.85 §§ 1 og 2 bestemt:

§

1

Følgende fartøy er gitt fisketillatelse:
"Eldborg"
"Fiskenes"
"Nystrøm"
"Hardhaug"
" Bjørnhaug"

M-291-A
M-7-SA
M-83-G
M-20-H
M-109-H
§ 2

Fangstkvote pr. fartøy er begrenset til 80 tonn kveite, rund
(levende) vekt. Fangst av annen bunnfisk er inkludert i kvoten.

§

3

De fartøy som ikke har startet fiske før 15. juni 1985 taper sin
rett til å delta.
§ 4

Denne for s krift trer i kraft straks.

