
1979 — 6 —

8. jån. § 8
Det er forbudt å føre i land eller omsette lodde som er fisket

i strid med disse forskrifter eller bestemmelser g.itt4 medhold av
forskriftene.

§-

Fiskerldirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring
og utfylling av reglene i disse forskrifter.

§ 10'
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrifter straffes

med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. junl 1955 om saltvanns-
fiskeriene, § 13 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål og § 11
i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket.

8. jan. Forskrifter om regulering av fisket etter brisling I Nordsjøen i 1979.

I medhold av prg. 1, 37 og 38 i Lov av 25. juni 1937 om og
brislingfiskeriene og kg1. res. av. 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet bestemt:

Fiskerldirektøren bemyndiges til i 1979 å fastsette forbud mot fiske
av 1)ris1.1ng1 Nordsjøen i Norges økonomiske sone utenfor 12 n mil
fra grunnlinjen og for norsk fiske utenfor Norges økonomiske sone.

8. jan. Forskrifter om fiske og fangst i norsk okonomisk sone i 1979 med
fartøyer fra USSR, EF DDR Polen Stania Poirtuglal og Sverige.

Fiskeridepartementet har 8. januar 1979 fastsatt forskrifter om
fiske og fångst 1norsk økonomisk sone i 1979 med fartøyer fra USSR,
EF, DDR, Polen, Spania, Portugal og Sverige.

Forskriftene kan fåes ved henvendelse til Fiskeridepartementet.
r .

Denne forskrift trer i kraft straks.

8. jan. Endring i byggeforskrifter.
Gitt av Kommunal- og arbeidsdep. 8. jan. 1979 1medhold av § 6 i bygnings-
loven av 18. juni 1965.

I byggeforskrifter av 1. august 1969 skal kap. 49:344 siste, ledd
lyde:
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Tank av brennbart materiale skal plasseres i branntrygt tankro,M 8. jan.,
eller være spesielt godkjent av Statens branninspeksjon for plassering
i. :brannherdig tankrom.

Denne endring trer i kraft straks.

Lov om lønnsnemndbehandling av flygerkonflikten ved Braathens 12.jan.

South-American & Far East A~nsport A/S. (SAFE).; Nr.

Ot. Prp. nr. 3 Initst. 0. nr. 27 og Sesl. 0• nr. 28 (1978=-79). Odels- og
Lagtingsvedtak 1211.v,-18. des. 1978 pg jan.- 1979.:Fremmet av. Kohy,-
munaldep. —

:§1

Tvisten mellom Braathens SAFE Flygerforening på den ene skle og
Norsk Arbeidsgiverforening og Braathens South-American & Far
East Airtransport A (SAFE) på den annen side samband med
tariffrevisjonen pr, 1. oktober 1978, skal avgjøres av Rikslønns-
nemnda.

Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans eller
blokade til løsning av tvisten.

Reglene i lov av 19. desember 1952 om lønnsnemnd- 'arbeidstvister
får tilsvarehde anvendelse.

Denne lov'trer i kraft straks.

Endring av forskrifter om delegert myndighet til Fiskerideparte- 12.ja,n.
mentet etter lov, om sild- og brislingfiskeriene og saltvannsfikeriene.
Fastsatt ved,kg1. res. av 12. jan. 1979.Freminet aV.Fiskeridep.

I forskrifter om bemyndigelser til Fiskeridepartementet fastsatt
ved kg1. res. av 17. januar 1964 gjøres følgende endringer:

I nr. 3 skal lyde:
Treffe de bestemmelser som Kongen kan fastsette i henhold til

lov av 25. juni 1937 Om sild- og brislingfiskeriene §§ 1, 18, 21, 26,
31, 35, 37, 39, 57, 60, 68, 69, 72 og 75 og endre bestemmelser fast-
satt av Kongen.—


