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OVERSATT FRA ISLANDSK, 2 SIDER 

 

 

  

  

 

FORSKRIFT 

om kontrollpunkter for utenlandske fartøyer 

i forbindelse med fiske og seilas i Islands fiskerisone. 

 

  

 

§ 1 

Gyldighetsområde 

Denne forskriften gjelder for alle utenlandske fartøyer som driver fiske i Islands fiskerisone 

med tillatelse fra islandske myndigheter.  

 

§ 2 

Kontrollpunkter. 

Utenlandske fartøyer på vei til fangstområdet skal, før fisket i Islands fiskerisone starter, og 

på vei fra Islands fiskerisone, gå til en av de nedenfor nevnte kontrollpunkter:   

 

A. 69°15'N - 013°00'V  

 B. 68°30'N - 011°00'V  

 C. 67°30'N - 010°00'V  

 D. 66°15'N - 009°00'V  

 E. 65°00'N - 010°00'V  

 F. 64°00'N - 012°00'V  

 G. 63°30'N - 016°00'V  

 H. 63°00'N - 020°00'V  

 I.  63°30'N - 025°00'V  

 J.  65°00'N - 027°00'V  

 

Den islandske kystvakten kan bestemme hvilke kontrollpunkter fiskefartøyene skal seile til. 

Med Kystvaktens tillatelse kan fartøyene seile til andre kontrollpunkter. Kystvakten kan også 

fastsette andre kontrollpunkter enn de som er angitt i 1. ledd, f.eks. på grunn av 

fangstområdets posisjon. Det er ikke tillatt å forlate kontrollpunktet uten med Den islandske 

kystvaktens tillatelse.   

 

§ 3 

Automatisk telekommunikasjonsutstyr – satellittsporing. 

Alle utenlandske fartøyer som driver fiske i islandsk fiskerisone, skal være utstyrt med 

telekommunikasjonsutstyr som sender opplysninger om fartøyets posisjon, kurs og hastighet 

på en automatisk måte med én times mellomrom til Den islandske kystvakt og Det islandske 

fiskeridirektoratets felles kontrollstasjon.  

 

§ 4 

Unntakshjemler. 
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Det kan gis unntak fra bestemmelsene i § 2 dersom partene har inngått avtale om det.  

 

§ 5 

Straff. 

Overtredelse av denne forskriften medfører straff i henhold til bestemmelsene i lov 8. april 

1998 nr. 22 med senere endringer om utenlandske fartøyers fiske og tilvirkning i Islands 

fiskerisone. 

 

§ 6 

Ikrafttredelse. 

Denne forskriften, som er fastsatt i henhold til lov 8. april 1998 nr. 22 § 9 med senere 

endringer, om utenlandske fartøyers fiske og tilvirkning i Islands fiskerisone, trer straks i kraft 

og kunngjøres til etterfølgelse av alle berørte.  

 

  

 

Nærings- og innovasjonsdepartementet, 18. desember 2013. 

Pva. fiskeri- og landbruksministeren, 

Kristján Freyr Helgason. 

 

Ásta Einarsdóttir 

 

__________ 

 

Avdeling B – Utstedelsesdato: 18. desember 2013 

 

  

 

 


