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Konvention angående flskeriförhål- 
landena i de till Sverige och Dan

mark gränsande farvattnen.

Hans Maj :t Konungen av Sverige 
och Hans Maj :t Konungen av Danmark 
och Island, vilka överenskommit a tt 
avsluta en ny konvention mellan Sve
rige och Danmark angående fiskeri
förhållandena i de till de två länderna 
gränsande farvattnen, hava för sådant 
ändamål till sina fullmäktige utsett:

Hans M aj:t Konungen av Sverige: 
Sin Minister för Utrikes Ärende

na, Hans Excellens Rickard Johan
nes Sandler;
Hans Maj :t Konungen av Danmark 

och Island:
Sin Envoyé extraordinaire och 

Ministre plénipotentiaire i Stock
holm, Eduard Vilhelm Sophus Chri
stian Greve Reventlow; 
vilka, efter a tt hava utväxlat sina i 

god och behörig form funna fullmak
ter, hava överenskommit om följande 
a rtik la r:

Artikel 1.
Denna konvention avser följande 

farvatten :
Kattegatt, begränsat mot norr av 

räta  linjer, dragna från Skagens 
nordligaste udde till Vinga fy r och vi
dare därifrån till närmaste kusten av 
Hisingen samt mot söder av rä ta  lin
jer, dragna från Hasenöre till Gniben 
och från Gilbjerghoved till Kullens 
fyr,

Konvention angaaende Fiskeriforhol- 
dene i de til Danmark og Sverige 

grsensende Farvande.

Hans M ajestät Kongen af Danmark 
og Island og Hans Majestset Kongen 
af Sverige, som er kommet overens om 
at af slutte en ny Konvention mellem 
Danmark og Sverige angaaende F i- 
skeriforholdene i de til de to Lande 
grsensende Farvande, har i dette 0je- 
med udnasvnt til deres befuldmsegti- 
gede:

Hans Majestset Kongen af Dan
mark og Island:

Sin overordentlige Gesandt og 
befuldmsegtigede Minister i Stock
holm, Eduard Vilhelm Sophus Chri
stian Greve Reventlow;
Hans Majestset Kongen af Sverige: 

Sin Udenrigsminister, Hans Ex- 
cellence Rickard Johannes Sandler;

hvilke, efter a t havé udvekslet deres 
i god og behörig Form befundne Fuld- 
magter, er kommet overens om fol- 
gende Artikler:

Artikel 1.
Denne Konvention omfatter folgen- 

de Farvande:
Kattegat, begrsenset mod Nord af 

rette Linier draget fra  Skagens nord- 
ligste P yn t til Vinga F y r og videre 
derfra til nsermeste K yst af Hisingen, 
samt mod Syd af rette Linier draget 
fra Hasenöre til Gniben og fra Gil- 
bjerg Hoved til Kullens Fyr,



öresund, räknat från linjen Gil- 
bjerghoved—Kullens fy r i norr till en 
linje, dragen från Stevns fy r till F a l
sterbo fyr i söder, samt

av östersjön, farvattnen längs ku
sten från Falsterbo fy r till Simris
hamns fy r samt kring Bornholm och 
ögruppen Kristiansö.

Artikel 2.
1. De fördragsslutande staterna 

medgiva varandras fiskare fiskerätt i 
sina respektive kustvatten i den om
fattning här nedan sägs. Dessa med
givanden innebära icke något uppgi
vande av den ståndpunkt, som vardera 
av de fördragsslutande staterna inta
ger rörande allmänna principer för be
räknande av territorialvattnens u t
sträckning.

2. I  K attegatt äro vartdera lan
dets fiskare berättigade a tt idka fiske 
intill ett avstånd av tre distansminu
ter från det andra landets kust eller 
ytterst därutanför liggande holmar 
och skär, som icke ständigt av vatt
net översköljas.

För så v itt angår bukter äro vartdera 
landets fiskare berättigade a tt idka fis
ke intill ett avstånd av tre distansminu
ter från en rät linje, dragen tvärs över 
bukten på det mynningen närmast be
lägna ställe, där bredden icke är stör
re än tio distansminuter. Utanför La
holmsbukten skall dock nämnda av
stånd räknas från en rä t linje, dragen 
från Tylö fy r till Hallands Väderö 
fyr.

3. I  öresund skall fiske allestädes 
vara gemensamt för båda ländernas 
fiskare, dock med den inskränkning, 
a tt innanför ett djup invid stranden 
av sju meter det andra landets fiskare 
icke må driva annat fiske än sillfiske 
med garn samt under månaderna juli, 
augusti, september och oktober även 
krokfiske. Såsom drivgarn vid sill
fiske må endast närdingar användas.

Utanför den nämnda sjumetersgrän- 
sen skall söder om en linje Ellekilde 
Hage—Lerberget allt slags fiske med 
trå l och vad vara förbjudet; dock må 
agnnot, som, då den fullt utsträckes,

öresund, regnet fra  Linien Gilbjerg 
Hoved— Kullens F y r mod Nord til en 
Linie draget fra  Stevns F y r til F a l
sterbo F y r mod Syd, samt

öster seen, forsaavidt angaar Far- 
vandet långs Kysten fra  Falsterbo 
F y r til Simrishamn F y r og Farvandet 
omkring Bornholm og ögruppen 
Kristiansö.

Artikel 2.
1. De kontraherende Stater tillader 

hinandens Fiskere a t drive Fiskeri i de- 
res respektive Kystfarvande i det Om
fång, som nedenfor naevnes. Denne Til- 
ladelse indeholder ikke nogen Opgivelse 
af det Ståndpunkt, som hver af de kon
traherende Stater indtager angaaende 
de almindelige Principer for Bereg- 
ning af Soterritoriets Udstraekning.

2. I  K attegat er hvert Lands F is
kere berettiget til at udove Fiskeri ind- 
til en Afstånd af tre Breddeminutter 
fra  det andet Lands K yst eller yderste 
der udfor liggende Holme og Skaer, 
som ikke beständig overskylles af Van- 
det.

Forsaavidt angaar Bugter er begge 
Landes Fiskere berettiget til a t udove 
Fiskeri indtil en Afstånd af tre Bred
deminutter fra  en ret Linie draget 
tvaers över Bugten paa det Mundingen 
naermest liggende Stpd, hvor Bredden 
ikke er större end 10 Breddeminutter. 
Udenfor Laholmsbugten skal dog 
naevnte Afstånd regnes fra  en ret L i
nie draget fra  Tylö F y r till Hallands 
Väderö Fyr.

3. I  öresund skal Fiskeri överalt 
vaere faelles for begge Landes Fiskere, 
dog med den Indskraenkning, a t inden- 
for en Dybde af 7 Meter ved Kysten 
maa det andet Lands Fiskere ikke dri
ve andet Fiskeri end Sildefiskeri med 
Garn samt i Maanedeme Ju li, August, 
September og Oktfober tillige Krog- 
fiskeri. Som Drivgarn ved Silde
fiskeri maa kun Naeringer anvendes.

Udenfor den naevnte 7-Meter Grcense 
skal ethvert Slags Fiskeri med Trawl 
og Vaad vaere forbudt syd for en L i
nie draget fra Ellekilde Hage til Ler
berget; dog maa Agn vaad, der helt



icke håller längre avstånd mellan ar
marnas ändar än 7,5 meter, begagnas 
på Middelgrundet. Norr om nämnda 
linje må enligt för vartdera landet 
gällande bestämmelser fiske idkas med 
trå l och med snurrevad intill e tt av
stånd av tre distansminuter från ku
sterna, varjämte det må vara danska 
fiskare förbehållet a tt vid danska 
kusten idka snurrevadsfiske innanför 
denna gräns.

4. Vid Bornholms och ögruppen 
Kristiansös kuster samt vid svenska 
kusten från Falsterbo fy r till Sim
rishamns fy r skall sillfisket med driv- 
garn vara gemensamt för båda län
dernas fiskare från och med den 1 
maj till och med den 31 augusti.

5. Strand- och fiskerättsägare för
behållas de särskilda rättigheter, som 
dem jäm likt vartdera landets lagar 
kunna tillkomma.

Artikel 3.
Det skall vara båda ländernas fis

kare tillåtet att, utan intrång i en
skild rä tt och under iakttagande av 
gällande tullföreskrifter samt andra 
dylika bestämmelser, fritt färdas och 
ankra allestädes i de farvatten, denna 
konvention avser, dock a tt i Öresund 
under tiden från och med den 1 juli 
till och med den 31 oktober förankra
de fiskebåtar skola lätta, om det kan 
befaras, a tt drivgarnsfiskares redskap 
skall driva på den förankrade fiske
båten eller dess ankardon.

Artikel 4.
Vid fiskets bedrivande skola båda 

ländernas fiskare med det undantag, 
som följer av bestämmelsen i artikel 
3, iakttaga, att, sedan någon intagit 
en fiskeplats och behörigen utmärkt 
sin redskap, han icke må, så länge han 
har sin redskap behörigen utm ärkt 
och begagnar densamma till fiske, u t
trängas från platsen eller lida intrång 
i sitt fiske av andra fiskare.

Sättes eller driver fiskredskap på 
annan mans behörigen utm ärkta red
skap eller drages vad (not) så, a tt be

udstrakt ikke maaler mere end 7.5 
Meter mellem Armspidseme, benyttes 
paa Middelgrunden. Nord for nsevnte 
Linie maa der efter de i hvert af Lan- 
dene gseldende Bestemmelser drives 
Fiskeri med Trawl samt med Snurre- 
vaad indtil en Afstånd af 3 Bredde- 
minutter fra  Kysten, hvorhos det for- 
beholdes danske Fiskere at drive Fiske
ri med Snurrevaad ved den danske 
K yst indenfor denne Graense.

4. Ved Bornholms og Ogruppen 
Kristiansö^ Kyster samt ved den 
svenske K yst fra  Falsterbo F y r til 
Simrishamn F y r skal Sildefiskeri med 
Drivgarn vsere fselles for begge Lan
des Fiskere fra  og med 1. Maj til og 
med 31. August.

5. Kyst- og Fiskeriejere forbehol- 
des de sserlige Rettigheder, som maatte 
tilkomme dem ifolge de i hvert af Lan- 
dene gseldende Love.

Artikel 3.
Det skal vsere begge Landes Fiskere 

tilladt, naar der ikke derved sker Ind- 
greb i sserlige Rettigheder og under 
Iagttagelse af gseldende Toldforskrif- 
ter samt andre lignende Bestemmelser, 
at fserdes frit og ankre alle Steder i de 
Farvande, som denne Konvention om- 
fatter, dog forsaavidt angaar Öresund 
saaledes, a t i Tiden fra  og med 1. Ju li 
til og med 31. Oktober ankrede Fisker- 
baade skal lette, hvis det kan befryg- 
tes, a t Drivgamsfiskernes Redskaber 
skal drive ind paa den ankrede Fisker- 
baad eller dens Ankerfortojning.

Artikel 4.
Ved Fiskeriets Udo velse skal begge 

Landes Fiskere med den Undtagelse, 
som folger af Bestemmelsen i Artikel 
3, iagttage, a t naar nogen har indtaget 
en Fiskeplads og behörigt afmserket 
sit Redskab, maa han ikke, saalsenge 
han har sit Redskab behörigt afmserket 
og benytter det til Fiskeri, fortrsenges 
fra  Stedet eller forulempes i sit F is
keri af andre Fiskere.

Ssettes eller driver Fiskeredskab i 
anden Mands behörigt afmserkede Red
skab, eller drages Vaad (Not) saale-



hörigen utm ärkt redskap skadas, eller 
uppkommer skada därigenom a tt nå
gon i fall, som avses i artikel 3 un
derlåter lätta  ankar, skall redskapens 
ägare hava rä tt till ersättning av den, 
som tillfogat sådan skada, så framt 
icke skadan framkallats genom nöd
läge eller annan orsak, som ej kan till- 
räknas denne.

För a tt redskap skall anses vara be
hörigen utmärkt, skola följande reg
ler vara iakttagna:

1) Bottengarn, ålhom mesätt (»åle- 
stader»), räkrusor, strandsätt för lax 
och annan dylik redskap, som är fäs
tad vid pålar, skall vid huvudpålen 
eller den yttersta pålen vara försedd 
med en mörk flagg eller en mörk korg, 
som når minst 1,5 meter över vattnet, 
samt från solens nedgång till dess upp
gång med en lanterna visande fast 
violett sken runt horisonten.

2) Ryssjor (hommor), som icke äro 
fästade vid pålar, skola, när de sättas 
spridda, var för sig vara utm ärkta 
med en upprättstående stake utan 
topptecken, vilken räcker minst 1,2 
meter över vattnet. U tsättas ryss jor
na (hommorna) i rad, kan utmärk- 
ningen inskränkas till en sådan stake 
för de två yttersta ryssjorna i raden 
och en boj eller mindre stake för var 
och en av de övriga ryssjorna.

Tinor skola vara utm ärkta genom 
en flytande träklabb eller en stake 
utan topp tecken.

3) För annan faststående redskap, 
vare sig densamma är bottensatt eller 
flyter, skall i vardera ändan av län
ken anbringas en stake med eller utan 
tunna, vars topp räcker minst 1,2 me
ter över vattnet och är utm ärkt med 
en flagga tre decimeter i fyrkant för 
den ända av länken, som står i kom
passens östliga halvcirkel (från norr 
genom ost till syd), samt två trekan
tiga, tre decimeter långa flaggor för 
den ända, som står i kompassens väst
liga halvcirkel (från syd genom väst 
till norr). Mellan dessa märken skall 
anbringas en mindre stake utan topp
tecken eller en boj för minst var sex
hundrade meter. För så v itt angår 
laxlänkar i farvattnen omkring Born-

des, at behörigt afmaerket Redskab 
skades, eller opstaar Skade derved, at 
nogen i det i Artikel 3 nsevnte Tilfsel
de undlader at lette Anker, skal Red- 
skabets E jer havé Ret til Erstatning 
af den, som forvolder saadan Skade, 
saafremt Skaden ikke er fremkaldt ved 
Nodstilstand eller anden Skadevolde- 
ren utilregnelig Aarsag.

For at Redskaberne skal anses som 
behörigt afmaerket, skal folgende Reg
ler vaere iagttaget:

1) Bundgarn, Aaleruser (»Aalesta- 
der»), Rejeruser, Lakseruser og desli- 
ge Redskaber, som er fastgjort til Paele, 
skal paa Hovedpaelen eller den yderste 
Pael vaere forsynet med et morkt Flag 
eller en mork Kurv, som rager mindst 
1.5 Meter över Vandet, samt fra  So
lens Nedgång til dens Opgang med en 
Lan terne, der viser fast, violet Lys 
Horisonten rundt.

2) Ruser, som ikke er fastgjort til 
Paele, skal, naar de saettes spredt, af- 
maerkes hver for sig med en opretstaa- 
ende Stage uden Topbetegnelse, som 
rager mindst 1.2 Meter över Vandet. 
Saettes Ruserne i Raekke, kan Afmaerk- 
ningen indskraenkes til en saadan Stage 
for de to yderste Ruser i Raekken og 
en Boje eller mindre Stage for hver 
af de ovrige Ruser.

Tejner skal afmaerkes med en svom- 
mende Traeklods eller en Stage uden 
Topbetegnelse.

3) Andet faststaaende Redskab, 
hvad enten det er bundsat eller flyden- 
de, skal afmaerkes for hver Ende af 
Loenken med en Stage med eller uden 
Tande, hvis Top rager mindst 1.2 Me
ter över Vandet og maerkes med et 
Flag, 3 Decimeter i Firkant, for den 
Ende af Laenken, der staar i Kompas
sets östlige Halvcirkel (fra  Nord gen- 
nem 0 s t til Syd), samt to trekantede, 
3 Decimeter lange F lag for den Ende, 
som staar i Kompassets vestlige Halv
cirkel (fra  Syd gennem Vest til Nord). 
Mellem disse Mserker skal anbringes 
en mindre Stage uden Topbetegnelse 
eller en Boje for mindst hver 600 Me
ter. Forsaavidt angaar Lakselaenker 
i Farvandene omkring Bornholm og



holm och ögruppen Kristiansö skall 
staken vid vardera ändan av länken 
räcka minst 2 meter över vattnet. Des
sa märken skola, där sillfiske med 
drivgarn pågår, vara av sådan beskaf
fenhet, a tt drivgarn kunna gå över 
dem.

4) D riw ad  skall vid vadpåsen el
ler kalven (kilen) vara försedd med 
bojlina samt en svartmålad kagge el
ler boj utan topptecken.

5) Vid fiske med snurrevad skall 
från fartyget vara u tsatt en stake med 
blå flagg i den riktning, varest pas
sagen är fri, eller ock för skyddande 
av redskapen givas de signaler, som 
av de fördragsslutande staterna i så
dant syfte äro särskilt medgivna.

6) Drivande eller svajande redskap 
skall vid den fasta ändan av länken, 
som är förankrad vid botten eller fast- 
gjord vid båten, utmärkas med en boj 
utan stake samt vid den fria  ändan 
med en boj med stake, som räcker 
minst 1,2 meter över vattnet. Drivan
de redskap skall, när fisket sker i ö re 
sund, om natten föra en vit lanterna 
på denna stake; svajande redskap 
skall föra en trekantig flagg.

7) In tet fiskemärke må räcka hög
re över vattnet än 2,5 meter.

Artikel 5.
Det i artikel 4 nämnda skydd för 

faststående redskap gäller beträffande 
omkring Bornholm och ögruppen K ri
stiansö u tsatta  laxlinor och laxrevar 
endast från och med den 1 oktober 
till och med den 31 mars.

Artikel 6.
A rtiklarna 4 och 5 hava ej avseen

de å de vartdera landets egna fiskare 
helt förbehållna fiskeområdena.

Artikel 7.
De farkoster, som idka fiske i de 

farvatten, denna konvention avser, 
skola vara tydligt m ärkta med num
mer och distriktsmärke såväl å skro
vet som å storseglet.

ögruppen Kristiansö skal Stagen i hver 
Ende af Lsenken råge mindst 2 Meter 
över Vandet. Disse Msarker skal, hvor 
der drives Sildefiskeri med Drivgarn, 
vsere af en saadan Beskaffenhed, at 
Drivgarn kan gaa över dem.

4) Drivvaad skal ved Ssekken el
ler Kalven (Kilen) vsere forsynet med 
Bojereb samt en sortmalet Tonde eller 
Boje uden Topbetegnelse.

5) Ved Fiskeri med Snurrevaad skal 
der fra  Farto jet vsere udsat en Stage 
med blaat Flag i den Retning, hvor 
Passagen er fri, eller ogsaa skal der 
til Beskyttelse af Redskaberne gives 
de Signaler, som af de kontraherende 
Stater er sserlig tilladt i saa Hense- 
ende.

6) Drivende eller svajende Redskab 
skal ved den faste Ende af Lsenken, 
der er forankret til Bunden eller fast- 
gjort til Baad, afmserkes med en Boje 
uden Stage samt ved den frie Ende 
med en Boje med Stage, som rager 
mindst 1.2 Meter över Vandet. D ri
vende Redskab skal, naar det benyttes 
i öresund, om Natten före en klar Lan- 
terne paa denne Stage; svajende Red
skab skal före et trekantet Flag.

7) In tet Fiskemserke maa råge mere 
end 2.5 Meter över Vandet.

Artikel 5.
Den i Artikel 4 nsevnte Beskyttelse 

for faststaaende Redskab gselder for- 
saavidt angaar de omkring Bornholm 
og ögruppen Kristiansö udsatte Lak- 
seliner og Laksekroge kun fra  og med
1. Oktober til og med 31. Mårts.

Artikel 6.
Artiklerne 4 og 5 finder ikke An- 

vendelse paa de hvert Lands egne Fi- 
skere udelukkende forbeholdte Fiskeri- 
omraader.

Artikel 7.
De Fartojer, som driver Fiskeri i  de 

Farvande, som denne Konvention om- 
fatter, skal vaere tydeligt maerket med 
Nummer og Hjemstedsbetegnelse, saa- 
vel paa Skroget som paa Storsejlet.



Artikel 8.
överträdelser av de i artikel 4 giv

na föreskrifter åtalas, avdömas och 
straffas i det land, vartill den skyldi
ges fartyg  hör.

Artikel 9.
Tillsynen över efterlevnaden av be

stämmelserna i denna konvention u t
övas av de båda länderna gemensamt; 
dock må det ena landets tillsyn ej 
sträckas inpå det andra landet förbe
hållet fiskeområde och utanför de res
pektive länder förbehållna fiskeområ
dena gentemot det andra landets fiska
re utövas endast på så sätt, a tt  över
trädelse konstateras och behörig an
mälan därom göres.

A rtikel 10.
De fördragsslutande staterna för

plikta sig a tt omedelbart vidtaga de 
åtgärder, som äro erforderliga för a tt 
säkerställa genomförandet av denna 
konvention, samt a tt ömsesidigt där
om underrätta varandra.

Artikel 11.
Genom denna konvention upphäves 

den mellan Sverige och Danmark den 
14 juli 1899 avslutade konventionen 
angående fiskeriförhållandena i de till 
Sverige och Danmark gränsande far
vattnen med de ändringar, som i kon
ventionen gjorts genom deklarationen 
den 23 april 1902 och artikel I  i de
klarationen den 5 oktober 1907.

Artikel 12.
Denna konvention skall ratificeras, 

och ratifikationsinstrumenten skola 
snarast möjligt utväxlas i Stockholm.

Konventionen träder i k raft en må
nad efter det ratifikationerna utväx
lats och förbliver gällande intill dess 
sex månader förflutit från den dag, 
då endera parten uppsagt densamma.

Till bekräftelse härav hava respek
tive fullmäktige undertecknat denna 
konvention och försett densamma med 
sina sigill.

Artikel 8.
Overtraedelse af de i Artikel 4 givne 

Forskrifter paatales, paadommes og 
straffes i det Land, hvortil den skyl
diges Fartoj hörer.

Artikel 9.
Tilsynet med Overholdelse af Be- 

stemmelserne i denne Konvention ud- 
oves af begge Lande i Förening; dog 
maa det ene Lands Tilsyn ikke strsek- 
ke sig ind paa det det andet Land for- 
beholdte Fiskeriomraade og maa uden- 
for de de respektive Lande forbeholdte 
Fiskeriomraader kun udoves mod det 
andet Lands Fiskere paa en saadan 
Maade, a t Overtraedelsen konstateres 
og behörig Anmeldelse gores derom.

Artikel 10.
De kontraherende Stater forpligter 

sig til straks a t trseffe de Foranstalt- 
ninger, som er nodvendige for a t sikre 
Gennemforelsen af denne Konvention 
samt til gensidig a t underrette hinanden 
derom.

Artikel 11.
Ved denne Konvention ophaeves den 

mellem Danmark og Sverige den 14. 
Ju li 1899 afsluttede Konvention angaa- 
ende Ordningen af Fiskeriforholdene i 
de til Danmark og Sverige graensende 
Farvande med de deri ved Deklaratio
nen af 23. April 1902 og Artikel I  i 
Deklarationen af 5. Oktober 1907 fore- 
tagne Endringer.

Artikel 12.
Denne Konvention skal ratificeres og 

Ratifikationsdokumenterne skal sna
rest muligt udveksles i Stockholm.

Konventionen traeder i K raft en Maa- 
ned efter Ratifikationsdokumenternes 
Udveksling og förbliver gseldende ind- 
til 6-Maaneders-Dagen efter, a t en af 
Parterne har opsagt den.

Til Bekräftelse heraf har de befuld- 
msegtigede undertegnet nservaerende 
Konvention og forsynet den med deres 
Segl.



Sorn skedde i Stockholm, i två ex
emplar, på svenska och danska, den 
31 december 1932.

R icka rd  S a n d l e r .
(L. S.)

Udf ser diget i Stockholm i to Eksem- 
plarer paa Dansk og Svensk den 
31. December 1932.

E. R e v e n t l o w .
(L. S.)

Slutprotokoll.

Vid undertecknandet av den denna 
dag mellan Sverige och Danmark av
slutade konventionen angående fiske- 
riförhållandena i de till Sverige och 
Danmark gränsande farvattnen hava 
undertecknade fullmäktige i sina res- 
spektive regeringars namn avgivit föl
jande förklaring:

Det råder enighet mellan de två för- 
dragsslutande staterna därom:

1. a tt uttrycket »fiskare» i konven
tionen betyder alla de personer, som 
på grund av vid varje tidpunkt gäl
lande svenska, respektive danska lag
stiftning om saltsjöfiske (fiske i ha
vet) äro berättigade a tt idka fiske.

2. (till artikel 2) a tt förbud mot 
fiske med vad (not) innanför sjume- 
tersgränsen i öresund principiellt bör 
eftersträvas.

Som skedde i Stockholm, i två ex
emplar, på svenska och danska, den 
31 december 1932.

R ickard  S a n d l er .

Slutprotokol.

Ved Undertegnelsen af den Dags Da
to mellem Danmark og Sverige afslut- 
tede Konvention angaaende Fiskerifor- 
holdene i de til Danmark og Sverige 
grsensende Farvande har de underteg- 
nede befuldmsegtigede i deres respekti
ve Regeringers Navn af givet folgende 
Erklsering:

Der bestaar Enighed mellem de to 
kontraherende Stater om:

1. at Udtrykket »Fiskere» i Konven
tionen betyder alle i K raft af den til 
enhver Tid gseldende danske, respek
tive svenske Lovgivning om Saltvands- 
fiskeri (Fiskeri paa Havet) fiskeri- 
berettigede Personer;

2. (til Artikel 2) a t Förbud mod 
Fiskeri med Vaad (Not) indenfor 7- 
Meter Grsensen i öresund principielt 
bor tilstrsebes.

Udfserdiget i Stockholm i to Eksem- 
plarer paa Dansk og Svensk den 
31. December 1932.

E . R e v e n t l o w .

Utväxlingsprotokoll.

Undertecknade hava denna dag sam
m anträtt i Utrikesdepartementet i 
Stockholm i ändamål a tt företaga ut- 
växlingen av Hans M aj:t Konungens 
av Sverige och Hans M aj:t Konun
gens av Danmark och Island ratifi
kationer till den i Stockholm den 31 
december 1932 undertecknade konven
tionen med tillhörande slutprotokoll 
angående fiskeriförhållandena i de till 
Sverige och Danmark gränsande far
vattnen.

Sedan ratifikationshandlingarna be
funnits i god och behörig form, har 
utväxling av desamma ägt rum.

Udvekslingsprotokol.

Undertegnede traadte i Dag sammen 
i Udenrigsdepartementet i  Stockholm 
for a t foretage Udvekslingen af Hans 
M ajestet Kongen af Danmark og I s 
landa og Hans Majestset Kongen af 
Sveriges Ratifikationsakter til den 
under 31. December 1932 i Stockholm 
undertegnede Konvention med tillho- 
rende Slutprotokol angaaende Fiskeri- 
forholdene i de til Danmark og Sverige 
grsensende Farvande.

E fter a t bemeldte Ratifikations
akter var befundne i god og rigtig 
Form, foretoges Udvekslingen af disse.



Till bekräftelse härav hava under- Til Bekräftelse heraf har de Un- 
tecknade upprättat detta protokoll, dertegnede oprettet denne Protokol,
sorn de underskrivit och försett med som de har underskrevet og forsynet
sina sigill. med deres Segl.

Som skedde i  Stockholm, i två Udfaerdiget i Stockholm i 2 Ek
exemplar, den 22 maj 1933. semplarer den 22. Maj 1933.

Ö sten  U n d é n . E. R ev en tl o w .
(L. s.) (L. s.)

Utkom av trycket den 29 maj 1933.
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