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Grunnet trykkfeil i overskriften i J-173-94, utgis forskriften på ny:
FORSKRIFT OM PLIKT FOR FISKE- OG FANGSTFARTØY TIL Å LY1TE PÅ RADIO
(KANAL 16) OG BESVARE ANROP.
Fiskeridepartementet har 16. desember 1994 med hjemmel i § 9 i lov av 3. juni
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1. Virkeområde.

Denne forskrift gjelder for norske fiske- og fangstfartøyer. Forskriften gjelder også
for utenlandske fartøyer som fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved
Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

§ 2. Plikt til å lytte på radio og å besvare anrop.

Fiske- og fangstfartøy, som skal være utstyrt med godkjent VHF
radiotelefonstasjon. og som skal lytte på radiotelefonnødfrekvens 156,8 MHz (kanal
. 16) i henhold til Sjøfartsdirektoratets forskrift om radioanlegg og radiotjeneste i
fiske- og fangstfartøy. skal svare på anrop fra Kystvakten eller fra fiskerimyndighet
som er tillagt kontroll- og håndhevelseskompetanse i henhold til
saltvannsfiskelovens kap. IX.
Fiske- og fangstfartøy, som i henhold til forskriften nevnt i første ledd, ogSå skal
være utstyrt med godkjent MF radiotelefonstasjon, skal i tillegg lytte på,
radiotelefonnødfrekvens 2182 kHz og besvare anrop som bestemt i.første ledet·

§ 3. Plikt til å skifte fra nød- og kallefrekvens til annen frekvens.

Ved anrop skal et fiske- og fangstfartøy straks tilkjennegi at 'det har opp{attet
anropet. Deretter skal det uten ugrunnet opphold skifte til avtalt arbeidsfrekvens
for videre kommunikasjon.
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Bestemmelser gitt i medhold av saltvannsfiskelovens§ 9, gjelder tilsvarende så
langt de passer.

§ 4. Innberetning.

Ved overtredelse av denne forskrift, skal vedkommende kontrollmyndighet
innberette forholdet til Sjøfartsdirektoratet.

§ 5. Straff.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, straffes i henhold til § 53
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.
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§ 6. Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft straks.
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