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Endringer i forskrifter av 18. juni 1971 om internasjonal inspeksjon
fQE_f~§~~~-l_g~~-D2f~Y§~~!ig~_6t!§D~SEb~Y~--------------------------Etter årsrnptevedtak i Kommisjonen for fisket i det
nordvestlige Atlanterhav, er det ved kgl, resolusjon av 24, august
1973 foretatt endringer i forskriftene av 18. juni 1971 om internasjonal inspeksjon, gitt i medhold av § 7 i lov av 17. juni 1966
om Norges f'iskerigrense og om forblid mot at utlendinger driver
fiske m,v. innenfor fiskerigrensen.
De vedtatte endringer er foretatt i §§ 2 og 5 i forskriftene
og går bl.a. ut på å utvide in.speksjonsomi ådet til. også å omfatte
området mel.lom 35°n.br, og 39°n.br,
0

Etter endringene lyder forskriftene:

I medhold av § 7 i lov av 17. juni 1966 om Norges
fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v.
innenfor fiskerigrensen bestemmes~
§ l.

For å påse at fiskeriregl.er, vedtatt på årsmøte i Kommisjonen
for fisket i det nordvestlige Atlanterhav, som ble opprettet ved
overenskomst av 8. februar 19119, overholdes, skal:
l)

de under § 2 nevnte utenlandske fiskerioppsyn kunne
utøve inspeksjon på norske fartØyer som driver fiske eller
tilvirkning av fiskevarer i det nordvestlige Atlanterhav.

2)

norsk fiskerioppsyn kunne utøve inspeksjon på fartØyer
fra de land som er nevnt i § 2 og som driver slik
virksomhet som nevnt under punlct 1 i denne paragraf.
§ 2.

Den oppsynstjeneste som er nevnt i § 1 og som er opprettet
i henhold til. ovennevnte kommisjons vedtak på årsmØte 1969 omfatter
fØlgende stater:
Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Italia, Frankrike,
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Norske fartØy er pliktige til å underkaste seg inspeksjon
av i11spektØre1~ f'ra fiske1•ioppsynstjenestex1 i de under § 2 nevnte
stater. Inspeksjo11en slcal utøves i samsvar n1ed de re er som er
fastsatt av Kom1nisjone11 for fis~:et i det nordvestlige Atlar1terhav.

Ethvert norsk fartØy som er engasjert i fiske eller
tilvirkning av fiskevarer innenfor det under § 2, siste ledd, nevnte
onrcao_e
v·ecl 2,it:rial i seJn.s·va.1: n1ed i]Grl
er~na.s:i on.a.1e signalbok f'ox~
oppsynsskip stoppe med 1aindre fart0yet har fiskeredskaper i sjØen
eller er i ferd med å sette ut el.ler trekke sine redskaperG

I så fall må fartØyet stoppe straks fart0yet har trukket redskapeneø

Ansvarshavende på fartØyet skal tillate inspektØren
som kan ta med et vi.tne, å borde fartøyet, Ansvarshavende er
pliktig til å gi inspektØren all nØdvendig bistand og opplysninger
under utøvelsen av inspeksjonen samt fremlegge dokumenter, herunder
dagbØker, avgi. kopier av dokumenter m~v., bekrefte kopier, tillate
an1ne1..,1(11inger v·ectr Ør·er1de overtr·ed e ls er· i i~e leva11t e clol';::un1ent er, ti J. la.t e
at indentifikasjonsmerke blir festet til fiskeredskaper, tillate

fotografer·ing av faPtØy og fangst samt relevante gjenstander og
dokt1m.enter niev-b, f'ren1vise og tillate L1r1der·sr6l\:else av f'a.rigst,
fangstredskaper og annet utstyr som inspektØren finner nØdvendig
for å konstatere at de gjeldende bestemmelser fØlges.
§ 6,

Det er forbudt å hindre inspektØrer fra· de under§ 2
nevnte land i å foreta inspeksjon av fangst, redskaper og annet
utstyr eller å unnlate å etterkomme inspektØrens direktiver
vedrØrende im;peksj onen, !v!ots tand mot en inspektØr fra hvilken som
helst av nevnte stater er å betrakte som motstand mot norsk
offentlig tjenestemann og skal behandles som overtredelse av
kap. 3~ i lov av 22. mai 1902 om alminnelig borgerlig straffelov.

Fiskeridepartementet fastsetter instruks for de norske
inspektØrer som skal utøve inspeksjon i det nordvestlige Atlanterhav av fiskefartØyer fra de under § 2 nevnte stater. Inspeksj~nen
skal utØves i samsvar med de regler som er fastsatt av Kornmis.ionen
for fisket i det nordvestlige Atlanterhav.
Fiskerioppsynsskip som utøver inspeksjon i henhold til
Kommisjonens vedtak skal røre et spesielt flagg eller vimpel,
InspektØrene skal ved inspeksjon vise et
§

legitimasjonsdokument~

8.

Denne resolusjon trer i kraft

1. juli 1971.

