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Avtale mellom Island og Norge am adgangen for norske fiskere til å
fiske innenfor 200-milsgrensen i 1979~ , Linefisket.
Mellom Norge og Island ble det i 1976 oppnådd enighet am en
avtale hvoretter islandske myndigheter vil gi et begrenset antall norske
fiskefartøyer adgang til å fiske med line og håndsnøre i området mellom
12 og 200 n.mil fra den islandske grunnlinje i tiden 15. februar - !.desember
på følgende betingelser:
a.

Det totale antall fartøyer begrenses til ca. 45 linefartøyer av
størrelse opp til 125 fot. I spesielle tilfeller kan det også gis
tillatelse for andre fartøyer. Det forutsettes at det ikke vil væJ'.'e
flere enn ca. 30 linefartøyer som driver fiske samtidig.

b.

Norske fartøyer som driver fiske i området skal følge samme regler
som islandske fartøyer under samme slags fiske, og daglig gi melding
til islandske myndigheter am deres posisjoner m.v.

Islandske myndigheter skal bestemne den tillatte totalfangst,
inklusive torskefangst.
Tillatelse til å fiske i området er betinget av at fiskerne gir
fangstoppgaver til Fiskeridirektøren umiddelbart etter fiskets avslutning.
En gjør oppmerksom på at fangstdagboken må føres på hele turen, også når
en fisker utenfor den islandske 200-rnilssonen.
-Tillatelsene gis for et tidsrom av 2-4 måneder og kan fornyes.
Fiskere som vil delta i dette fiske i nevnte tidsperiode i 1979
må sende melding på fastsatt skjema om dette til Fiskeridirektøren senest
15. januar 1979.Med melding må innsendes spesifikasjoner over antatt
periode for fisket i islandsk sone. Videre må innsendes eventuelt manglende
fangstoppgaver for tidligere deltakelse i fisket i området.
Meldingsskjema fås ved henvendelse til Fiskeridirektøren, postboks 185, 5001 Bergen, Sogn og Fjordane Fiskarlag, 6700 ~1åløy, eller
Sunnmøre Fiskarlag, 6000 Ålesund.
Dersom det melder seg flere fartøyer enn det som er bestemt i
avtalen, vil tidligere deltakelse i nevnte fiske gi fortrinnsrett. Melding
om fo:rnyelse av fisketillatelse må sendes inn senest 4 uker på forhånd.
En gjør oppmerksom på at avtalen ikke omfatter hvalfangst. Norsk
hvalfangst er ikke tillatt innenfor 200-milsgrensen.
Forbudet mot fiske og fangst innenfor Islands fiskerigrense
omfatter ikke norsk selfangst.

