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B e r g e n, 28.3.61

MELDING FRA FISKERIDIREKTOREN.
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Fiskerigrensen utenfor Norge og Jan Mayen skal gå, i en avstand
av 12 nautiske mil (en nautisk mil lik 1852 meter) utenfor og
parallelt med de grunnlinjer Kongen til enhver tid har fastsatt.
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I særlige tilfeller kan Kongen for bestemte områder innenfor
fiskerigrensen gjore unntak fra bestemmelsene i § 1, forste ledd,
i lov av 2. juni 1906 om forbud mot at utlendinger driver fiske
m.v. innenfor Norges fiskerigrense.
Med virkning for område hvor slikt unntak er gjort, kan
Kongen treffe bestemmelser om at fiskevirksomhet som tillates
etter forste ledd, helt eller delvis ikke skal være undergitt
norsk lovgivning.
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Når det er nodvendig til gjennomforing av overenskomst med
fremmed stat, kan Kongen treffe bestemmelser om:
a.

At norsk fiskerioppsyn skal
avtal~e

b,

utove kontroll med at
fiskeregler blir overholdt,
ku~ne

at utenlandske fiskerioppsyn utenfor fiskerigrensen skal ha
adgang til å kontrollere at fisket fra norske fartoyer foregår i samsvar med avtalte regler,
§ l+.

Kongen kan fastsette at eldre lovbestemmelser om fiske, helt
eller delvis ikke skal gjelde i området mellom l+ og 12 nautiske
mil utenfor grunnlinjene eller i deler av dette området.
Bestemmelser gitt i medhold av forste ledd kan gis gyldighet
inntil to år fra denne lov trer i kraft.
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5.

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer,
Kongen kan for en overgangsperiode fastsette:
1)

at nærmere besterr.te kyststrekninger inntil videre skal
unntas fra utvidelsen,

2)

at utvidelsen for hele kysten eller nærmere bestemte
strekningers vedkommende inntil videre skal gjores gjeldende
for et smalere belte enn ut til 12 mil.

I forbindelse med vedtak etter annet ledd kan Kongen gi
nærmere bestemmelse om opptrekkingen av den midlertidige fiskeri•

grense.

