
Ed. 155. Frumvarp tillaga [150. mál]
um breytingu á lögum nr. 8131. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. lög nr.
38 28. maí 1981.

(Lagt fyrir Alþingi á 107. löggj afar þingi 1984.)

1. gr.
10. gr. laganna orðist svo:
Ráðherra getur, að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar, ákveðið hámark

þess afla sem veiða má af einstökum fiskstofnum og sjávardýrum á ákveðnu tímabili eða
vertíð. Ráðherra getur ákveðið skiptingu afla sem veiða má úr einstökum fiskstofnum og
sjávardýrum á ákveðnu tímabili eða vertíð. Ráðherra getur ákveðið skiptingu þessa
hámarksafla milli ákveðinna gerða veiðarfæra, gerða fiskiskipa og einstakra skipa. Getur
ráðherra ákveðið skiptingu hámarksafla milli skipa, m. a. með hliðsjón af fyrri veiðum
skipa, stærð þeirra eða gerð. Við úthlutun á aflamarki til skipa, sem fengið hafa sérstök leyfi
til veiða á ákveðnum tegundum sjávarafla, er heimilt að taka tillit til heildaraflaverðmætis.
Ráðherra er heimilt að úthluta aflamarki skips, sem hverfur úr rekstri af hagkvæmnisástæð-
um eða vegna sjóskaða, til útgerðarfyrirtækis skips eða fiskvinnslufyrirtækis þess sem skipið
hefur einkum lagt upp afla hjá.

Ráðherra getur og sett reglur um leyfilegan fjölda sóknardaga tiltekinna gerða
fiskiskipa og einstakra skipa og með tilteknum veiðarfærum í ákveðna nytjastofna. Við
ákvörðun fjölda sóknardaga er ráðherra heimilt að taka mið af fyrri sókn tiltekinna gerða
fiskiskipa og einstakra skipa.

Ráðherra getur heimilað framsal úthlutaðs aflamarks og sóknardaga og sett reglur um
skilyrði framsals og riftun þess telji hann ástæðu til.

Hafa skal samráð við sjávarútvegsnefndir Alþingis um framkvæmd á ákvæðum greinar
þessarar og skal nefndunum gerð grein fyrir reynslu og árangri aðgerða á hverjum tíma.

2. gr.
1. mgr. 13. gr. laganna orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skulu dragnótaveiðar heimilaðar samkvæmt sérstökum leyfum

ráðherra. Ráðherra getur bundið leyfi þessi og úthlutun þeirra þeim skilyrðum sem
nauðsynleg þykja.

3. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Ráðherra getur með reglugerð ákveðið að veiðar á ákveðnum tegundum fiskstofna og

sjávardýra, veiðar í tiltekin veiðarfæri, þ. á m. botn- og flotvörpu, eða veiðar ákveðinna
gerða skipa skuli háðar sérstökum leyfum. Getur ráðherra bundið leyfin og úthlutun þeirra
þeim skilyrðum er þurfa þykir. Getur ráðherra m. a. ákveðið að aðeins hljóti leyfi ákveðinn
fjöldi skipa, skip af ákveðinni stærð eða gerð eða skip er tilteknar veiðar hafa stundað.
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4. gr.
1. mgr. 18. gr. laganna orðist svo:
Brot gegn öðrum reglum, sbr. 17. gr., settum samkvæmt lögum þessum eða ákvæðum

leyfisbréfa varða sektum, 2000--14000 gullkr., sbr. lög nr. 4 11. apríl 1924, og upptöku afla
samkvæmt lögum nr. 32 19. maí 1976 um upptöku ólöglegs sjávarafla, eftir því sem við á. Ef
brot falla ekki undir ákvæði þeirra laga skal um upptöku afla og veiðarfæra fara svo sem
greinir í 17. gr. ef um ítrekað brot er að ræða.

5. gr.
Aftan við "Ákvæði til bráðabirgða" komi:
Ákvæði til bráðabirgða II.
Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. 1. nr. 81/1976, með áorðnum breytingum, skulu botnvörpuveiðar

heimilaðar á vannýtturn fisktegundum á ákveðnum svæðum samkvæmt reglum sem
sjávarútvegsráðherra setur.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1985 og gilda til ársloka 1987.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Þann 14. nóvember 1983 skipaði Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra ráðgjafa-
nefnd til þess að fjalla um stöðu sjávarútvegs í ljósi nýjustu vitneskju og áætlana um
aflabrögð, afrakstursgetu fiskstofna, stjórn fiskveiða og afkomu útvegs og sjómanna. Nefnd
þessi skyldi vera sjávarútvegsráðherra til ráðuneytis við mótun fiskveiðistefnu og um úrræði
til lausnar fjárhagsvanda sjávarútvegsins. Í nefndina voru skipaðir eftirfarandi aðilar: Jón L.
Arnalds, ráðuneytisstjóri Í sjávarútvegsráðuneytinu, Óskar Vigfússon, formaður Sjómanna-
sambands Íslands og Guðjón A. Kristjánsson, formaður Farmanna- og fiskimannasambands
Íslands, en þeir tveir síðastnefndu skiptust á um setu í nefndinni, Kristján Ragnarsson, formaður
Landssambands ísl. útvegsmanna, Sigurður Markússon, framkvæmdastjóri sjávarafurða-
deildar SÍS, Þorsteinn Gíslason, fiskimálastjóri, Jakob Jakobsson, aðstoðarforstjóri Haf-
rannsóknastofnunarinnar og Jón Sigurðsson forstjóri Þjóðhagsstofnunar, sem jafnframt var
formaður nefndarinnar. Ritari nefndarinnar var Sigurður P. Sigmundsson, fulltrúi í
sjávarútvegsráðuneytinu. Auk fastra nefndarmanna tóku allmargir aðrir aðilar þátt í starfi
nefndarinnar á ýmsum stigum starfsins.

Það varð fljótlega ljóst að vilji var fyrir því að breyta verulega stjórn fiskveiða frá þeim
aðferðum sem áður hafði verið beitt og stjórna fiskveiðum með aflamarki á helstu
botnfisktegundum og skipta síðan því aflamarki á einstök fiskiskip með hliðsjón af fyrri
veiðum þeirra. Kom þessi vilji m. a. fram í samþykktum aðalfundar Landssambands ísl.
útvegsmanna og Fiskiþings þetta sama haust. En þar sem ekki voru fyrir hendi fullnægjandi
lagaheimildir til stjórnar fiskveiðum með þeim hætti var í desembermánuði 1983 lagt fyrir
Alþingi frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976 um veiðar í
fiskveiðilandhelgi Íslands, og var í því frumvarpi lagt til að ráðherra yrðu veittar heimildir
til þess að ákveða aflamark og skipta því milli fiskiskipa. Enn fremur var lagt til að reglur um
dragnótaveiðar yrðu rýmkaðar, tekin yrðu af öll tvímæli um heimildir tilleyfisbindingar
togveiða og loks yrði ráðherra veitt heimild til ákvörðunar togveiðisvæða í því skyni að nýta
vannýttar fisktegundir. Frumvarp þetta var síðan samþykkt á Alþingi 28. desember 1983
sem lög nr. 82/1983.

Ráðgjafanefndin, sem ráðherra skipaði þann 14. nóvember 1983, skilaði þann 24.
janúar 1984 ábendingum varðandi stjórn fiskveiða fyrir árið 1984 og lagði nefndin til að
ákveðið yrði aflamark á sjö mikilvægustu botnfisktegundirnar og því aflamarki skipt milli
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einstakra fiskiskipa með hliðsjón af fyrri veiðum þeirra. Jafnframt yrði valkostur um
sóknarmark í sérstökum tilvikum. Eftir að ráðgjafanefndin hafði skilað ábendingum sínum
hélt sjávarútvegsráðherra fundi með hagsmunaaðilum í sjávarútvegi og sjávarútvegsnefnd-
um Alþingis. Í þeirri umræðu komu fram ýmsar breytingartillögur sem ráðherra féllst á. Þann
8. febrúar 1984 gaf ráðherra út reglugerð nr. 44/1984 um stjórn botnfiskveiða 1984.

Enda þótt fullsnemmt sé að segja til um hver endanleg reynsla verður af aflamarks-
fyrirkomulaginu við stjórn fiskveiða 1984 má draga nokkrar ályktanir af fenginni reynslu.

Eftir að Hafrannsóknastofnunin lýsti því yfir að þorskstofninn væri í mikilli lægð eftir
nokkur góð ár og lagði til að veiðar yrðu verulega takmarkaðar úr stofninum í ár, var
fljótlega ljóst að um tvær meginstjórnunarleiðir væri að velja; sóknartakmarkanir eins og
stuðst hefði verið við undanfarin ár eða aflamarksfyrirkomulag. Aflamarksfyrirkomulag
varð fyrir valinu og má með sanni segja að fjórar ástæður hafi þar vegið þyngst.

Sú fyrsta var að frekari sóknartakmörkunum á þorskveiði en þegar hefði verið gripið til
yrði ekki komið við, þar sem slíkt leiddi aðeins til aukinnar sóknar í aðra botnlæga
fiskistofna s. s. ýsu, karfa, ufsa og grálúðu sem þegar voru taldir fullnýttir að mati
Hafrannsóknastofnunarinnar.

Önnur ástæðan var sú að mjög erfitt var talið, eins og fyrri reynsla hafði sýnt, að
takmarka þorskveiðina með sóknartakmörkunum við nákvæm mörk. Þetta var álitið mjög
mikilvægt gagnvart þorskstofninum í ár vegna hættu á hruni stofnsins ef veiðar færu verulega
fram úr settu marki. Af bráðabirgðatölum Fiskifélags Íslands um botnfiskaflann 1984 má
ráða að tekist hefur fram til þessa að takmarka afla við þau mörk, sem sett voru í upphafi, og
bendir flest til þess að svo verði það sem eftir er ársins og gefur meðfylgjandi tafla
vísbendingu um það.

Veiðar allra fiskiskipa frá janúar-ágúst Úthlutað aflamagn

1984 1983 1984

Þorskur 209 þ. I.

35 þ.t.
47 þ.t.
79 þ.t.
25 þ.t.
5 þ.t.
8 þ.t.

239 þ. I.

51 þ.t.
41 þ.t.
82 þ. I.

26 þ.t.
4 þ.t.

10 þ.t.

257 þ. I.
65 þ. I.

77 þ.t.
119 þ.t.
32 þ. I.
18 þ.t.
15 þ.1.

Ýsa .
Ufsi .
Karfi ..
Grálúða .
Skarkoli .
Steinbítur .

Þriðja ástæðan var sú, að aflamarksfyrirkomulagið tryggði betur en nokkur önnur leið
við stjórn fiskveiða að sá afli, sem til skipta væri, dreifðist eins jafnt og réttlátlega á fiskiskip
og byggðarlög og kostur væri á. Sóknartakmarkanir -á- fiskiskip fela í sér samkeppni um
aflann þann tíma, sem þau mega vera að veiðum, og má leiða að því sterk rök að
þorskaflahrotur þær sem komu í Breiðafirði s. I. vetur og á Vestfjarðamiðum í sumar hefðu
leitt af sér mun ójafnari skiptingu fiskaflans, en raun varð á. hefði sóknartakmörkunum
verið beitt. Þannig hefur reynslan verið af veiðum smábáta undir 10 lestum sem fiska úr
sameiginlegu heildaraflamarki. Aflasæld smábáta hefur verið mjög misjöfn við landið og því
hafa takmarkanir á sókn bitnað harðar á einstökum landshlutum en öðrum. því má segja að
þessi röksemd um jafnari og réttlátari skiptingu fiskaflans með aflamarksfyrirkomulagi
standist.

Fjórða ástæðan var sú að með aflamarksfyrirkomulagi mætti koma við sparnaði og
hagkvæmni í rekstri fiskiskipa, m. a. vegna þess að hægt yrði að færa aflakvóta á milli skipa
og fækka þar með skipum í rekstri. Um þennan þátt er erfitt að fullyrða. ÞÓ er ljóst að
margir útvegsmenn hafa reynt að spara og auka hagkvæmni í rekstri, m. a. með því að
sameina kvóta skipa og beina öðrum skipum í veiðar á vannýtt um fiskstofnum, t. d.
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úthafsrækju. Þá kom einnig á daginn að nokkuð dró úr veiðarfæranotkun á vetrarvertíð því
að bátar reru með færri net en áður. Nýting veiðarfæra varð betri og fiskgæði á vetrarvertíð
jukust frá árinu áður samkvæmt gæðaskýrslu Fiskifélags Íslands.

Segja má, þegar á heildina er litið að fyrrnefndar fjórar höfuðástæður fyrir því að
aflamarksleiðin var valin hafi að verulegu leyti staðist og þeim markmiðum í stórum dráttum
verið náð sem stefnt var að í upphafi.

Þá er einnig rétt að geta þess að frá upphafi hafa stærstu hagsmunasamtök í sjávarútvegi
tekið þátt í mótun og eindregið stutt þá stefnu sem fylgt er í stjórn fiskveiða í ár.

Ráðherra hefur nú í byrjun október skipað ráðgjafanefnd sem skila á, svo fljótt sem við
verður komið, ábendingum um mótun fiskveiðistefnu fyrir næstu ár í ljósi þeirrar reynslu
sem fengist hefur á árinu 1984. Í nefndina voru skipaðir eftirtaldir aðilar: Óskar Vigfússon,
formaður Sjómannasambands Íslands, Guðjón A. Kristjánsson, formaður Farmanna- og
fiskimannasambands Íslands, en þeir tveir skiptast á um setu í nefndinni. Jón B. Jónasson,
skrifstofustjóri sjávarútvegsráðuneytisins, Kristján Ragnarsson, formaður Landssambands
íslenskra útvegsmanna, Sigurður Markússon, framkvæmdastjóri sjávarafurðadeildar Sam-
bands ísl. samvinnufélaga, Þorsteinn Gíslason, fiskimálastjóri, Jakob Jakobsson, forstjóri
Hafrannsóknastofnunarinnar og Jón Sigurðsson, forstjóri Þjóðhagsstofnunar, sem jafnframt
er formaður nefndarinnar. Með nefndinni starfa Stefán Þórarinsson, deildarstjóri í
sjávarútvegsráðuneytinu, Helgi Laxdal, formaður Vélstjórafélags Íslands og Jónas Blöndal
skrifstofustjóri Fiskifélags Íslands. Ritari nefndarinnar er Sigurður P. Sigmundsson, fulltrúi í
sjávarútvegsráðuneytinu.

Enda þótt eigi sé enn ljóst hvernig stjórn fiskveiða verði háttað ber nauðsyn til að aflað
verði svipaðra lagaheimilda og gert var á síðasta ári, því að lögin, sem samþykkt voru á Alþingi
28. desember 1983 (I. nr. 82/1983), gilda aðeins til loka árs 1984. Er því frumvarp þetta lagt hér
fram.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Þær efnisbreytingar sem felast í 1. gr. frumvarpsins frá 1. gr. laga nr. 8228. desember
1983 eru þessar:

1. Í síðasta málslið 1. mgr. 1. gr. er ráðherra veitt heimild til að úthluta aflamarki skips
til útgerðarfyrirtækis skipsins eða þeirrar vinnslustöðvar er skipið hefur einkum lagt upp afla
hjá. Heimild þessi er aðallega hugsuð til að leysa tímabundna erfiðleika vinnslustöðvar eða
byggðarlags sem byggir afkomu sína að mestu leyti á rekstri eins skips en missir það úr
rekstri. Samkvæmt þessari heimild yrði hægt að leysa tímabundna erfiðleika með því að
úthluta vinnslustöð aflamarki skipsins sem hverfur úr rekstri. Vinnslustöðin gæti þannig
tryggt sér afla með veiðum annarra skipa.

Þá veitir þessi heimild möguleika til þess að úthluta útgerðarfyrirtæki skipsins aflamarki
tímabundið, þannig að útgerðin geti t. d. leigt annað skip til veiðanna.

2. Ráðherra er heimilt samkvæmt 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins að ákvarða skipi ákveðinn
fjölda sóknardaga miðað við fyrri sókn skipsins, þ. e. ákveða hversu marga daga skip megi
stunda veiðar á ákveðnum fisktegundum. I 1. gr. I. 82/1983 er þessi heimild til að takmarka
sókn bundin við tilteknar gerðir fiskiskipa og því er ekki heimilt að úthluta hverju skipi
sóknardögum á grundvelli fyrri sóknar einstaks skips heldur verða sóknardagar að vera
jafnmargir hjá tilteknum gerðum skipa. Í þeim umræðum, sem urðu um stjórn fiskveiða í
árslok 1983, töldu ýmsir að heppilegra væri að ákveða sóknartakmarkanir fremur en
aflatakmarkanir en vegna þeirrar takmörkunar, sem er á þessari heimild, varð niðurstaðan
sú að fiskiskipum var aðeins í undantekningartilvikum úthlutað sóknardögum. Ekki verður
hér tekin afstaða til þess, hvor áðurnefndra leiða sé heppilegri en þó má benda á að
sóknartakmarkanir eru að ýmsu leyti einfaldari í framkvæmd og þá einkum varðandi eftirlit.
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3. Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins yrði einnig heimilt að framselja sóknardaga
eins og aflamark. Ef til þess kemur að sú leið verði valin, að setja sóknartakmarkanir á báta,
eru sömu rök fyrir því að heimila framsal á sóknardögum og aflamarki. Enn fremur er í
þessari málsgrein kveðið skýrt á um heimild til að setja reglur um skilyrði framsals og riftun
þess.

Um 2. gr.
Með 2. gr. I. 82/1983 voru felldar niður takmarkanir þær sem voru á dragnótaveiðum

varðandi bátastærðir og veiðitíma.
Með breytingu þessari opnaðist möguleiki á dragnótaveiðum yfir vetrarmánuðina og

nýttu sér það allmargir bátar og víða með góðum árangri. Það verður því að telja æskilegt að
þessar veiðar aukist enn á kostnað netaveiða og er verulegur áhugi fyrir því meðal
útgerðarmanna. Hér er því lagt til að heimild þessi gildi áfram.

Um 3. gr.
Efnislega er 3. gr. frumvarpsins samhljóða 3. gr. I. 82/1983 og miðar þessi grein fyrst og

fremst að því að taka af öll tvímæli um heimild tilleyfisbindingar togveiða.

Um 4. gr.
Breyting sú er fram kemur í greininni er nauðsynleg vegna ákvarðana sem ráðherra

kann að taka með stoð í 10. gr. laganna, sbr. 1. gr. frumvarpsins.

Um 5. gr.
Ákvæði þetta er samhljóða 5. gr. I. 82/1983. Nauðsynlegt þótti að setja þetta ákvæði

til þess að ráðherra geti heimilað togveiðar á svæðum þar sem veiða má vann ýtt ar
fisktegundir, 1. d. skarkola. Með stoð í þessari heimild var nú í haust gefin út reglugerð þar
sem togveiðar voru heimilaðar út af Breiðafirði, fyrir Vestfjörðum og í Héraðsflóa og nær
landi en togveiðar hafa verið stundaðar um árabil.

Sú reynsla sem fengist hefur af þessum veiðum til þessa lofar góðu og er því lagt til að
þessi heimild gildi áfram.

Um 6. gr.
Lög nr. 82/1983, sem samþykkt voru á Alþingi 28. desember 1983, giltu aðeins frá 1. jan-

úar 1984 til ársloka 1984, sbr. 6. gr. laganna. Þessi stutti gildistími laganna olli því að
ómögulegt reyndist að marka fiskveiðistefnu til lengri tíma en eins árs sem er of skammur
tími. Verður að telja nauðsynlegt að aðilar í sjávarútvegi geti í stórum dráttum gert sér grein
fyrir því hvernig stjórn fiskveiða verði háttað um lengri tíma en eitt ár og er því hér lagt til
að gildistíminn verði þrjú ár eða til ársloka 1987.

Fylgiskjal

Bráðabirgðaskýrsla um ástand fiskstofna.
(Nóv. 1984)

INNGANGUR
Undanfarin 10 ár hefur Hafrannsóknastofnunin gert úttekt á ástandi fiskstofna og lagt

fram tillögur um leyfilegan hámarksafla á þessum árstíma. Enn einu sinni er komið að
skuldadögum. Sú úttekt á ástandi helstu botnfisktegunda sem hér verður rædd var unnin við
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óvenjulegar aðstæður sem sköpuðust fyrst og fremst vegna langvarandi verkfalls BSRB.
Þetta olli bæði nokkrum töfum og einnig því að ekki var unnt að nota öll þau gögn sem
safnað hafði verið á yfirstandandi ári. því er hugsanlegt að Hafrannsóknastofnunin geti
komið með endurskoðaðar tillögur síðar á þessu ári, þegar tími hefur unnist til að vinna
betur úr framangreindum gögnum. Það er þó ekki von á að um mikilvægar breytingar verði
að ræða.

Uppsjávarfiskar
Þetta er 10. haustið sem síldveiðar eru stundaðar frá því að síldveiðibanninu lauk

haustið 1975. Síldaraflinn hér sunnanlands það ár var um 13 000 tonn en óx svo á næstu
árum smám saman og varð 45000 tonn 1979. Síðastliðin 6 ár hefur síldaraflinn verið frá 40-
58 000 tonn og svo giftusamlega hefur tekist til um stjórn þessara veiða að aldrei hefur þurft
að birta eina einustu svarta skýrslu enda þótt sveiflur í árgangastyrk síldarinnar séu síst minni
og raunar miklu meiri heldur en t. d. hjá þorski. Ein aðalástæðan fyrir því hvernig til hefur
tekist er sú staðreynd að allt frá árunum 1975 hefur þeirri stefnu verið fylgt að aflinn fari
ekki yfir 20-25% af stærð stofnsins. Þegar til lengri tíma er litið gefur þetta hagkvæmasta
nýtingu og möguleika á því að jafna veiði frá einu ári til annars enda þótt stærð árganganna
sé mjög mismunandi. Í fyrra veiddist t. d. mest af 4 ára síld, þ. e. a. s. árganginum frá 1979.
Aflinn á þessu ári byggist einnig að mjög miklu leyti á þessum árgangi og er von til þess að á
árinu 1985 verði '79 árgangurinn einnig mjög áberandi í síldarstofninum. Þess ber þó að geta
að úttekt á síldarstofninum fer ekki fram fyrr en seint í desember eða í janúar en það kæmi
mjög á óvart ef sú úttekt leiddi til mikillar breytingar á tillögum um hámarksveiði á síld.

Þau gleðilegu tíðindi spurðust hingað til lands haustið 1983 að klakist hefði mjög sterkur
árgangur í norsk-íslensku síldinni sem hefur haldið sig við Noreg og ekki gengið til Íslands
undanfarna tvo áratugi. Rannsóknir sem fram hafa farið í Barentshafi á þessu ári staðfesta
fyrri niðurstöður um það að 1983-árgangurinn sé mjög stór og 1984-árgangurinn er einnig
miklu stærri en þeir árgangar sem klakist hafa út í þessum síldarstofni mörg undanfarin ár.
Allar líkur benda því til þess að á næstu árum, einkum um og eftir 1988, muni þessi stofn
stækka til mikilla muna frá því sem verið hefur. Hann er nú talinn um 6--700 000 tonn en
var þegar best lét allt að 10 milljónir tonna. Hér eiga Íslendingar að sjálfsögðu mikilla
hagsmuna að gæta og verður að fylgjast grannt með hver framvinda þessa síldarstofns verður
á næstu árum. Útbreiðsla eins árs síldarinnar í Barentshafi minnir mjög á útbreiðslu sterka
árgangsins frá 1959 en hann gekk á miðin norðanlands í fyrsta skipti, aðeins 3 ára gamall.

Mælingar á stærð íslenska loðnustofnsins töfðust um heilan mánuð vegna verkfalls
BSRB. Endanlegar tillögur um leyfilegan loðnuafla á yfirstandandi vertíð liggja því ekki
fyrir á sama tíma og þær hafa gert á undanförnum árum. Mælingatölur úr ágústleiðangri hafa
þó verið notaðar til þess að gera tillögur um hækkun bráðabirgðakvótans sem nú er í gildi.
Þær tillögur hafa nú þegar verið samþykktar í vinnunefnd Alþjóðahafrannsóknaráðsins og
um þær verður fjallað í fiskveiðinefnd ráðsins. Það kæmi mjög á óvart ef fiskveiðinefndin
samþykkti ekki tillögur vinnunefndarinnar óbreyttar en þær hljóða upp á 50-100% aukningu
á bráðabirgðakvótanum sem var 300 000 tonn eins og kunnugt er. Enda þótt endanlegar
tillögur liggi ekki fyrir um loðnu afla á þessari vertíð eru ýmis teikn á lofti sem benda til þess
að loðnustofninn hafi náð sér eftir þá lægð sem hann var í fyrir 2-3 árum. því gætir
allmikillar bjartsýni um framvindu loðnuveiðanna í ár og jafnvel á næstu vertíð líka. ÞÓ
verðum við ævinlega að hafa í huga að loðnan er skammlífur fiskur, aflinn hverju sinni
byggist aðallega á einum árgangi og því verður að búast við verulegum sveiflum í
loðnuveiðum þar sem ekki er unnt að dreifa nýtingu á góðum árgöngum yfir langt tímabil
eins og gert hefur verið í nýtingu síldarstofnsins.
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Botnfiskar

Karfinn
Úttekt á karfastofninum hefur einkum farið fram á vegum Alþjóðahafrannsóknaráðsins

enda litið svo á að karfinn við Ísland, Færeyjar og Austur-Grænland sé einn stofn. Ekkert
samkomulag hefur þó verið milli hlutaðeigandi yfirvalda um nýtingu karfastofnsins á þessu
svæði. Nokkur undanfarin ár hefur karfaaflinn farið langt fram úr tillögum Alþjóðahaf-
rannsóknaráðsins um leyfilegan hámarksafla á svæðinu. því er oft spurt hve lengi þetta getur
gengið. Svarið við þessari spurningu er venjulega það að hér sé verið að veiða úr tiltölulega
stórum en hægvaxta stofni og allar breytingar í stofnstærð verði því mjög hægfara. Þess er þó
farið að sjá merki hin allra síðustu ár þar sem afli íslenskra togara á togtíma hefur farið
minnkandi um 8-10% síðastliðin tvö ár.

Hafrannsóknastofnunin leggur mikla áherslu á nauðsyn þess að ná samkomulagi um
nýtingu karfastofnsins og varar eindregið við því að fram verði haldið á SÖmubraut sem
hingað til og veitt miklu meira úr stofninum en tillögur Alþjóðahafrannsóknaráðs gera ráð
fyrir. Þessi varnaðarorð eru einkum sett fram vegna þess að rannsóknir á karfaungviði
benda til þess að þeir árgangar sem bætast muni í karfastofninn eftir nokkur ár séu mun
lakari heldur en þeir sem verið er að veiða um þessar mundir. því er lagt til að nokkuð verði
dregið úr afla Íslendinga og leyfilegur hámarksafIi árið 1985 verði 90 000 tonn og er það
sama og lagt var til að veitt yrði á þessu ári.

Grálúðan
Grálúðan er hægvaxta fiskur eins og karfinn og hin síðustu ár eru þess nokkur merki að

fiskveiðidánarstuðlar hafi hækkað í takt við vaxandi afla og að sama skapi hafi hrygningar-
stofninum heldur hnignað eins og sýnt er á meðfylgjandi línuritum. Þess ber þó að geta að
þau gögn sem notuð eru við stofnstærðarútreikninga á grálúðu spanna yfir tiltölulega stutt
tímabil og er því ekki unnt að byggja á eins langri reynslu og um marga aðra fiskstofna. Eigi
að síður telur Hafrannsóknastofnunin að fara beri með nokkurri gát við nýtingu grálúðu-
stofnsins og leggur til að grálúðuaflinn verði 25 000 tonn á árinu 1985 og er það einnig það
sama og lagt var til á þessu ári.

Ufsinn
Enda þótt ufsinn sé flökkufiskur hefur ufsaaflinn hér við land undanfarin 5-6 ár verið á

bilinu 55--68 000 tonn. Sóknin í þennan stofn virðist ekki hafa verið óhófleg en með tilliti til
þess að gert er ráð fyrir að nú sé að bætast í stofninn lakari árgangur en þeir sem veiðin hefur
byggst á að undanförnu er lagt til að sóknin í ufsastofninn verði ekki aukin og aflinn á árinu
1985 verði miðaður við 60000 tonn og er það 5 þús. tonnum lægra en lagt var til fyrir 1983.

Ýsa

Ástand stofnsins
Stóri árgangurinn frá 1976, sem verið hefur meginuppistaðan í ýsustofninum undanfarin

ár, fer nú þverrandi, enda orðinn átta ára gamall og aðrir árgangar sem á eftir komu hafa ekki
fyllt upp í skarð hans í sama mæli. Þessi þróun mála var fyrirsjáanleg og reyndar þegar hafin
á s. I. ári, en segja má að þessi framvinda reynist nú nokkuð örari heldur en gert hafði verið
ráð fyrir.

Bæði afli á sóknareiningu og heildarafli hafa fallið mikið en það ættu að vera óræk
merki um minnkandi ýsustofn. Í ágústlok (nýjustu fyrirliggjandi tölur) var ýsuaflinn ekki
orðinn nema liðlega 35 þús. tonn á móti 51 þús. tonni á sama tíma í fyrra eða rúmlega 30%
minni. Afli á sóknareiningu hefur fallið um 18% eða heldur minna en aflamagnið.
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Þótt útlitið varðandi ýsustofninn virðist þannig ekki eins dökkt og aflaminnkun gæti
gefið til kynna, standast spár frá í fyrra um þróun afla og stofnstærðar ekki óbreyttar lengur
vegna áðurnefnds ofmats á yngri árgöngum. Nú er talið að hrygningarstofn og heildarstofn
hafi verið ofmetnir sem svarar til sölu á bilinu 15-20%.

Ástæður þessa ofmats eru eftirfarandi: Árgangurinn frá 1980var ofmetinn í fyrra og talinn
vera töluvert yfir meðal árgangi að stærð. Þá var um nokkurt ofmat á árganginum frá 1979 að
ræða en það kemur meira á óvart þar sem sá fiskur kom inn í veiðin a í fyrra sem fjögurra ára
og þar með talið að um stærð hans lægi nokkuð haldbær vitneskja.

Árgangaskipan
Árgangurinn frá 1975 (9 ára) sem var nokkuð undir meðallagi er nú því sem næst úr

sögunni, en hlutur hans var 2% í afla. Stóri árgangurinn frá 1976 (8 ára) var sem áður sagði
um 35% af afla. Á næsta ári er gert ráð fyrir að hann fari mjög þverrandi og verði um 15% í
afla hvað þunga varðar en innan við 10% í fjölda. Árgangurinn frá 1977 (7 ára) er nú talinn
nokkuð yfir meðalárgangi og hefur mat á honum heldur færst niður þar sem hann skilaði sér
inn í veiðina í nokkuð minna mæli í ár heldur en 76-árgangurinn, en í fyrra voru þessir
árgangar nær jafnir að fjölda í veiði. Árgangurinn frá 1978 (6 ára) var 24% í veiði og er talinn
vera nokkuð undir meðalárgangi. Hlutur fimm ára fisks frá 1979 virðist ekki meira en 6% í
veiði. Það hlutfall bendir til smæsta árgangs sem sést hefur í veiðinni um áratuga skeið. Þar
sem þetta hlutfall hans í afla bendir til árgangsstærðar sem er svo langt fyrir neðan allt sem
áður hefur þekkst hefur við framreikninga verið gert ráð fyrir að hann eigi enn eftir að skila
sér og hlutur hans í veiði næsta árs verði sett 13%. Þrátt fyrir slíka bjartsýni er árgangurinn
samt metinn mjög lítill. Stærðarmat á 1980-árganginum (4 ára) er nú meðal árgangur og er
um leið það bjartasta sem er í sjónmáli af árgöngum ýsustofnsins þótt vonir um hann hafi
brugðist að töluverðu leyti sem áður sagði.

Skal þá vikið að væntanlegum nýliðum sem enn eru ekki komnir inn í veiði. Samkvæmt
athugunum, óháðum veiðum, er 1981-árgangurinn (3 ára) talinn frekar lélegur og
árgangurinn frá 1982 (2 ára) mjög lélegur. Seiðaathuganir benda til þess að árgangarnir frá
1983 og 1984 séu skárri, þó sérstaklega árgangurinn frá í ár.

Tillögur um aflahámark 1985
Reiknuð hafa verið út áhrif mismunandi ársafla á ýsustofninn í nánustu framtíð. Þessir

framreikningar eru byggðir á þeim forsendum um árgangastærðir og nýliðun sem nefndir
hafa verið að framan og meðalnýliðun eftir þetta ár og hefur VP-greiningin verið notuð við
útreikningana. (Tafla 1.)

Þegar athuguð eru áhrif mismunandi afla á ýsustofninn eins og hann er nú talinn kemur
í ljós að hrygningarstofninn minnkar óhjákvæmilega töluvert á næstu árum, jafnvel þótt
farið sé niður í mjög lítinn afla, en það er í samræmi við fyrri spár.

Með óbreyttri sókn á næsta ári er áætlað að hinn veiðanlegi stofn eins og hann er metinn
nú muni gefa af sér 45 þús. tonn. Hafrannsóknastofnunin leggur því til að ýsuafli á næsta ári
verði 45 þús. lestir.

Tafla 1. Áætlun um stærð heildarstofns ýsu 1985-1987 við mismunandi ársafla (þús. tonna).

Ár

1985
1986
1987

ársafli
50

225
225
230

ársafli
45

225
230
240

ársafli
40

225
235
250
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Áætlun um stærð hrygningarstofns ýsu 1985-1987 við mismunandi ársafla (þús. tonna).

1985 ....................... 180 180 180
1986 ....................... 140 145 150
1987 ....................... 130 140 150

Þorskur

Ástand stofnsins
Það er alkunna að eftir góðærið í þorskveiðunum árin 1980 og 1981 hefur afli og stofn

farið hríðfallandi og var afli á síðastliðnu ári tæp 300 þús. tonn og þarf að fara allt aftur til
áranna 1947 og 1948 til að finna svo lágar aflatölur á þorski. Mat Hafrannsóknastofnunar-
innar síðastliðið haust sem byggt var á niðurstöðum VP-greiningar og samanburði á
niðurstöðum úr stofnmælingarleiðöngrum með botnvörpu í september 1982 og 1983 gaf til
kynna að stærð heildarstofnsins í ársbyrjun 1984 mundi vera 1130 þús. tonn og stærð
hrygningarstofns 300 þús. tonn. Miðað við þessar forsendur lagði Hafrannsóknastofnunin til
að þorskafli 1984 yrði takmarkaður við 200 þús. tonn.

Þessar tillögur, svo og lakar veiðar á árinu 1983, áttu eflaust mestan þátt í því, að sett var
á þessu ári í fyrsta sinn í sögu þorskveiðanna við Ísland, aflamark á þorsk og reyndar fleiri
botnfiska. Í upphafi árs var aflamark þetta sett við 220 þús. tonn, en með endurskoðun og
lagfæringum ýmiss konar, stefnir aflamarkið nú í 257 þús. tonn.

Vegna hugsanlegra gangna þorsks frá Grænlandi á s. I. vetrarvertíð fór fram endurmat
á þorskstofninum fyrstu dagana í apríl á þessu ári. Það endurmat staðfesti fyrra stofnmat og
benti ekkert til þess að göngur fisks frá Grænlandi væru komnar á miðin í mars. Aflahrota á
Breiðafjarðarmiðum í mars svo og hlýindi í sjónum, auk vaxandi ætis sem leiðir til aukins
vaxtar, gaf nokkurt tilefni til bjartsýni, en aprílmánuður, sem venjulega er mesti
aflamánuður ársins, brást nú algjörlega, og hefur a. m. k. ekki síðastliðin 37 ár verið jafn lítill
afli í þeim mánuði.

Nýtt endurmat á stærð stofnsins, sem nú liggur fyrir, byggt á niðurstöðum hefðbundinn-
ar og tölfræðilegrar VP-greiningar, bendir til þess að stofninn sé minni en áður var ætlað,
sérstaklega árgangarnir frá 1977 og 1978, þar sem þeir hafa ekki komið fram í veiðinni á
þessu ári í þeim mæli sem búist var við. Þrátt fyrir að þorskur hafi þyngst um 10-15% á
þessu ári vegur það ekki upp heildarstofnþyngd til fyrra stofnmats.

Núverandi stofnmat gerir ráð fyrir að heildarstærð þorskstofnsins hafi í ársbyrjun 1983
verið 970 þús. tonn, og í ársbyrjun 1984 1010þús. tonn. Stærð hrygningarstofns 1983 var 280
þús. tonn og 1984 aðeins 260 þús. tonn.

Það skal tekið fram að ofangreint mat byggir eingöngu á afla- og sóknartölum. en vegna
verkfalls BSRB liggja niðurstöður úr stofnmælingaleiðöngrum með botnvörpu, sem farnir
voru í september s.l., enn ekki fyrir.

Sókn, afli og árgangskipan 1984
Reglur um takmörkun þorskveiða á þessu ári eru nú með allt öðrum hætti en áður.

Skrapdagakerfi togara var alfarið lagt niður, en í staðinn var tekið upp nýtt kerfi, aflamark á
skip, byggt á meðaltali áranna 1981-1983. Úthlutað heildarþorskaflamagn árið 1984 er 257
þús. tonn, en í stofnstærðarútreikningum er gert ráð fyrir að þetta aflamark verði ekki nýtt
að fullu og þorskaflinn 1984 er áætlaður 250 þús. tonn.

Þær nýju takmarkanir á þorskveiðum, sem teknar voru upp á þessu ári, virðast hafa leitt
til 10% sóknarminnkunar í þorsk, Úttekt á togaraskýrslum tímabilið janúar-ágúst í ár
miðað við sama tímabil árið 1983 leiðir til þessarar niðurstöðu. Sókn togarann a hefur á þessu
ári beinst meir að karfa og ufsa en árið 1983.
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Vetrarvertíð SV-lands var nú í ár enn lakari en árið 1983, og er sú allra lélegasta í
áratugi, að undantekinni aflahrotu sem gerði á Breiðafirði í mars. Kemur þar einkum tvennt
til, gæftir voru yfirleitt stirðar, en ördeyða á miðunum, sérstaklega í apríl, átti þó mestan hlut
að máli. Engar úthaldstölur um bátaflotann eru tiltækar, en talið er, að vegna kvótakerf-
isins hafi menn lagt meira upp úr gæðum aflans og meðalfjöldi net ja í sjó verið minni en
áður. Er þetta metið til 10% minnkunar í sókn bátaflotans.

Aflinn á vetrarvertíð SV-lands byggist mest á 1976-árganginum, þ. e. 8 ára þorski, bæði
hvað snertir fjölda og þyngd. Alls var landað 20 þús. tonnum af þessum árgangi. Afli
annarra árganga var tregari. Af 1975-árganginum (9 ára) var landað 13 þús. tonnum og
svipað af 1978-árganginum (6 ára), en 1977-árgangurinn (7 ára þorskur) skilaði ívið meiri afla
(13 500 tonnum). Til samanburðar má geta þess að á vetrarvertíð SV-lands 1983 komu á
land 23 þús. tonn af 7 ára þorski og 25 þús. tonn af 8 ára þorski og þótti þá engin ósköp.

Á vestur-, norður- og austurmiðum byggðust veiðarnar, tímabilið janúar til maí, á 4,5
og 6 ára þorski. Að fjölda til var mest landað af 4 og 5 ára þorski. Enn fremur bar nokkuð á 6
ára þorski, sérstaklega í hrotunni á Vestfjarðamiðum í febrúar, en sá fiskur gekk svo á
Breiðafjarðarmið, eins og áður er getið.
Í sumarveiðunum gaf fiskur sig helst til á Vestfjarðamiðum, sérstaklega í ágúst, en þá

þéttist þorskur í æti (loðnu) og varð vel veiðanlegur. Aldursgreining á sýnum úr þessari
aflahrotu sýna, að allt að tveir þriðju hlutar aflans var aðeins 4 ára, þ. e. af árganginum 1980
sem er talinn vera meðalárgangur. Hlutdeild 5 og 6 ára þorsks var talsvert minni.

Vöxtur og kynþroski
Eins og fram hefur komið áður, hefur hin allra síðustu ár dregið úr vaxtarhraða þorsks

hér við land. Þeir þættir, sem taldir eru hafa mest áhrif þar, eru fæðuframboð og hitastig sjávar.
Sjávarhiti á þessu ári hefur verið mun hagstæðari á uppeldisstöðvunum við N- og A-land en
undanfarin ár, og enn fremur má ætla að með stækkandi loðnustofni fari ætisskilyrði þorsks
batnandi. Vöxtur þorsks í ár miðað við í fyrra sýnir, að þorskurinn hefur tekið verulegan
vaxtarkipp (tafla 1), sérstaklega yngri þorskurinn. Bráðabirgðatölur sýna, að að meðaltali
nemur vaxtaraukningin á þessu ári um 10-15%. Batnandi skilyrði í sjónum leiða enn fremur
til þess að fiskurinn verður fyrr kynþroska (tafla 2), þó þess ekki gæti enn sem komið er í
eins ríkum mæli og þyngdaraukningarinnar.

Nýliðun
Þorskárgangur 1980 er nú talinn vera 220 milljónir þriggja ára nýliða. Þetta er heldur

lægra mat en á síðasta ári. Enda þótt þessi árgangur hafi verið uppistaða veiðanna í ár,
bendir ýmislegt til þess að sókn í þennan árgang hafi verið meiri en verið hefur í fjölda ára
fisk á undanförnum árum. Mat á stærð þessa árgangs er því verulegri óvissu háð.

Þorskárgangur 1981 er talinn vera fremur lélegur eða um 160 milljónir nýliða og er það
svipað mat og á síðasta ári.

Þorskárgangur 1982 er hins vegar talinn vera með afbrigðum lélegur eða um 100
milljónir nýliða eða af svipaðri stærð og árgangur 1979. Svo veikir árgangar hafa ekki komið
fram áður á þeim þremur áratugum sem upplýsingar liggja fyrir um.

Þorskárgangur 1983 er talinn vera í slöku meðallagi eða um 190 milljónir nýliða. Þetta
mat er þó mikilli óvissu háð.

Af framansögðu er ljóst að nýliðun þorskstofnsins hefur verið með lakasta móti á
undanförnum árum eða allt síðan 1977. Nokkrar vonir hafa verið bundnar við árgang 1980,
en nú eru vaxandi líkur á því að þær muni ekki ganga eftir. Efniviður til uppbyggingar
þorskstofnsins er því ekki í sjónmáli á aUra næstu árum. Sé sjónum hins vegar beint að
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yngsta og óvissasta árgangi stofnsins 1984 er vissulega tilefni til bjartsýni. Sá árgangur kann
þó að eiga ýmsar hindranir óyfirstignar áður en hann bætist í hinn veiðanlega hluta stofnsins.
Marktækt mat á nýliðun þessa árgangs mun tæpast liggja fyrir fyrr en á árinu 1986.

Horfur og tillögur um aflamark 1985
Eins og getið er hér að framan er áætluð stærð þorskstofnsins í ársbyrjun 1984 um 10%

minni en fyrri spár gerðu ráð fyrir. Framreikningar á þróun stofnsins byggjast á þessu
stofnmati svo og eftirfarandi mati á nýliðun yngstu árganganna. Árgangur 1980 er áætlaður
af meðalstærð (220 milljónir 3 ára nýliða). Árgangur 1981 er ívið lakari en áður var ætlað
eða 160 milljónir nýliða. Árgangur 1982 er eins og áður álitinn jafnsterkur og 1979
árgangurinn eða nær 100 milljónir nýliða. Í framreikningum er enn fremur gert ráð fyrir að
árgangur frá 1983 sé ívið undir meðallagi (190 milljónir nýliða), en 1984-árgangurinn sé
sterkur, eða um 300 milljónir nýliða.

Þá er gert ráð fyrir að sá aukni vöxtur, sem fram hefur komið á þessu ári, haldist
óbreyttur á næstu árum.

Þróun þorskstofnsins miðað við ofangreindar forsendur og þrjá mismunandi kosti
varðandi árlegan afla árin 1985-1987 er sýnd í töflu 3.

Ef veidd verða 300 þús. tonn á ári næstu árin heldur hrygningarstofninn enn áfram að
minnka. Við 250 þús. tonna veiði helst hann nánast óbreyttur, en við 200 þús. tonna
aflamark mun hann rétta við um 100 þús. tonn á næstu þremur árum. Þrátt fyrir aukinn vöxt
einstaklinganna í stofninum mun þorskstofninn minnka á næsta ári miðað við 300 þús. tonna
veiði og 250 þús. tonna veiði mun leiða til mjög óverulegrar aukningar heildarstofnsins. Hér
er rétt að minna á að árgangar sem nú eru í veiðinni og verða í veiðinni í allra nánustu framtíð
eru allir undir meðallagi að undanteknum 1980-árganginum og tveir árgangar eru
óvenjulitlir (1979 og 1982). Aflinn á næsta ári mun því byggjast að 2/3 hlutum á aðeins tveim
árgöngum, þ. e. 4 og 5 ára þorski. Ljóst er því að takmarka verður veiðar verulega meðan
veiðanlegi stofninn er í þessum öldudal. Þótt vonir séu bundnar við árgangana frá 1983 og
sérstaklega 1984, þá eru þeir árgangar ekki komnir í veiðanlega stofninn fyrr en eftir 3 til 4
ár.

Þær niðurstöður sem nú liggja fyrir benda til þess að æskilegt sé að takmarka
þorskveiðar á árinu 1985 meir en gert hefur verið á þessu ári eða við 200 þús. tonna
aflamark. Þá mun veiðanlegur stofn (4 ára og eldri) standa sem næst í stað.

Tölur um stærð hrygningarstofns og afli á hrygningarsvæðunum SV-lands eru eins og
alkunna er, háðar göngum frá Grænlandi. Í þeim útreiknuðu dæmum sem hér hafa verið sett
fram er ekki reiknað með neinum göngum þaðan. Í síðustu skýrslu Hafrannsóknastofnunar-
innar um ástand nytjastofna og aflahorfur 1984 var ýjað að því, að hugsanlega gæti þorskur
gengið af Grænlandsmiðum til hrygningar hér við land árið 1984, en þó frekar árið 1985.
Göngur frá Grænlandi voru í lágmarki á síðastliðinni vetrarvertíð. Árgangurinn frá 1977 er
nokkuð sterkur við V-Grænland og þar sem seiði rak af þessum árgangi frá Íslandi til A-
Grænlands er ekki ólíklegt að eitthvað leiti af þessum árgangi á Íslandsmið á komandi vertíð.

Með tilliti til slíkra gangna svo og gangi veiðanna á komandi vertíð mun Hafrannsókna-
stofnunin endurmeta stofninn strax og fært þykir.

Viðmiðunarmörk þorskeftirlits
Miðað við þær forsendur sem lýst hefur verið að framan um stærð þorskstofnsins og

sókn í hann á næsta ári hafa viðmiðunarmörk verið fundin. Samkvæmt því eru hlutfallsmörk
þau sömu og á árinu 1984 eða 25%. Vöxtur þorsks hefur verið mun meiri í ár heldur en á
síðasta ári (1983). Þess vegna má gera ráð fyrir að lengdarmörk verði nokkru hærri á næsta
ári, heldur en þau hafa verið á yfirstandandi ári (55 cm).
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Tafla 1. Þorskur, meðalþyngd í aldursflokki (kg).

Aldur 1983 1984')

3 ....... 1.09 1.20
4 ....... 1.60 1.84
5 ....... 2.28 2.62
6 ....... 3.02 3.50
7 ....... 4.10 4.25
8 ....... 5.48 5.68
9 ....... 7.05 7.54

10 ....... 8.13 9.79

Tafla 2. Hlutfall kynþroska þorsks í aldursflokki (%).

Aldur 1983 1984')

4 ....... 4 3
5 ....... 16 17
6 33 42
7 ....... 51 67
8 ....... 71 80
9 ....... 86 93

10 ....... 98 97
11 ....... 100 100

x) Bráðabirgðatölur.

Tafla 3. Áætluð stærð þorskstofnsins (þús. tonn) 1985-1987 við mismunandi afla.

Heildarstofn

Ár Ársafli Ársafli Ársafli
300 250 200

1985 ..... 970 970 970
1986 ..... 950 1010 1070
1987 ..... 1070 1190 1310

Hrygningarstofn

1985 ..... 260 260 260
1986 ..... 250 280 320
1987 ..... 220 290 370

Veiðanlegur stofn (þ. e. 4 ára og eldri)

1985 ..... 850
1986 . . . .. 720
1987 . . . .. 710

850
780
830

850
840
950
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