
Ed. 231. Nefndarálit [69. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 85 frá 9. okt. 1946, um ráðstafanir í sambandi við
skilnað íslands og Danmerkur.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin tók mál þetta fyrir til umræðu strax að lokinni 1. umræðu í Ed. i desem-
ber s. l. Mætti atvmrh. á fundinum og lagði fram mótmæli frá stjórn Útvegshænda-
félags Vestmannaeyja og stjórn skipst jóra- og stýrimannafélagsins Verðandi í Vest-
mannaeyjum gegn því að leyfa útlendingum veiði innan landhelgi Íslands eða á hinu
kortlagða þorskanetasvæði við Vestmannaeyjar. (Jt af þessu þótti nefndinni rétt
að senda frv. ásamt framanrituðum mótmælum til stjórnar Fiskifélags íslands til
umsagnar. Var því ekki unnt að skila málinu úr nefnd svo snemma, að það fengi
afgreiðslu í Alþingi fyrir lok s. á.

Með bréfi, dags. 5. þ. m., tilkynnir Fiskifélag Íslands nefndinni, að stjórn þess
hafi á fundi samþykkt að mæla með því, að frv. næði fram að ganga, með þeim
fyrirvara þó, að Færeyingum verði sett það skilyrði fyrir áframhaldandi heimild
til handfæraveiða í landhelgi, að þeir stundi ekki veiðar á kortlögðum þórskaneta-
svæðum við strendur landsins.

Út af þessu þótti nefndinni nauðsyn á því að fá málið enn betur upplýst, áður
en hún skilaði áliti sínu, og hefur hún í viðræðum við utanríkisráðuneytið og Skipa-
útgerð ríkisins fengið eftirfarandi upplýsingar:

Fyrir nokkrum árum var kortlagt netasvæði við Vestmannaeyjar, sem takmark-
ast af línum, sem dregnar eru milli eftirfarandi staða: a) Geirfuglasker. b) 63°15'8"
n.br., 20°46'5" v.l. e) 63°19'3" n.br., 21°0'0" v.l. d) 63°27'4" n.br., 20°55'7" v.l.
e) Einidrangur. Enn fremur var á sama tíma kortlagt neta- og línu svæði við Reykja-
nes, sem takmarkast af línum, sem dregnar eru milli eftirfarandi staða: a) Útskála-
viti. b) 64°16'0" n.br. og 23°26'0" v.l. e) 63°42'7" n.br. og 23°25'0" v.l. d) Reykjanes-
viti. Bæði hin kortlögðu svæði ná alllangt út fyrir landhelgislinu. Eru því engin
tök á því að banna veiðar á þessum svæðum að óbreyttri landhelgislöggjöf. En vegna
þess, að svæðin eru á vissum tímum ársins aðalveiðisvæði meginhluta bátaflotans
og þann tíma þéttsett mjög verðmætum veiðarfærum, er afar nauðsynlegt að á þeim
sé ekki veitt með dragnót, botnvörpu eða handfærum á þeim tíma, sem bátaflotinn
veiðir þar með netum eða línu. Hafa því svæði þessi verið kortlögð. sem fyrr greinir,
og hinum ýmsu fiskveiðiþjóðum, sem veiðar stunda hér við land, send þessi kort,
með tilmælum um, að þær hlutist til um það, að þegnar þeirra veiddu ekki með
dragnót, botnvörpu eða handlínu á hinum kortlögðu svæðum á tímabilinu frá 1. febr.
til 15. maí ár hvert, eða á þeim tíma, sem bátaflotinn starfar þar við neta- og línu-
veiðar, til þess að forðast það að valda tjóni á veiði og veiðarfærum íslendinga. Hafa
flestar þessar þjóðir orðið við þessum tilmælum að meira en minna leyti.

Að fengnum þessum upplýsingum leit n. svo á, að hvorki væri heppilegt né rétt
að setja það sem skilyrði fyrir framlengingu undanþágu þeirrar, sem hér um ræðir,
að Færeyingar veiddu heldur eigi með handfærum á hinum kortlögðu svæðum, þar
sem áður hefði ekki verið rætt um það atriði beinlínis við viðkomandi aðila. Hins



vegar leggur n. á það áherzlu, að ráðuneytið leiti nú þegar samkomulags um það við
rétta aðila, að Færeyingar veiði ekki á fyrrnefndum kortlögðum svæðum frá 1. febr.
til 15. maí með botnvörpu, dragnót eða handfærum, til þess að valda þar ekki á
þann hátt veiðarfæratapi fyrir bátaflota vorum. Takist ekki slíkir samningar, lítur
n. svo á, að ekki beri að framlengja oftar slíka undanþágu sem hér um ræðir, þótt
svo kynni að fara, að eigi hefði verið gengið að fullu þá frá skilnaðarmálinu á milli
ríkjanna, nema að tilsettu því skilyrði, sem Fiskifélag íslands hefur nú viljað setja
í frv. í sambandi við afgreiðslu þess.

Afgreiðsla málsins á þennan hátt nú er að sjálfsögðu ekkert fyrirheit um það
af n. hálfu, að slík undanþága sem hér um ræðir verði tekin upp í endanlega samn-
inga milli ríkjanna, þegar gengið verður frá þeim málum á sínum tíma.

Með tilvísun til þess, sem að framan greinir, þykir n. rétt að mæla með því, að
frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 13. jan. 1950.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Vilhjálmur Hjálmarsson,
funda skr.

Steingrímur Aðalsteinsson.

Eiríkur Eínarsson.

l<'ylgiskjal I.
Reykjavík, 20. des. 1949.

Sjávarútvegsnefnd efri deildar, Alþingi.

Út af frumvarpi því um framhaldandi fiskveiðaréttindi Færeyinga hér við land,
sem nú liggur fyrir háttvirtri efri deild, hefur stjórn Útvegsbændafélags Vestmanna-
eyja sent mótmæli til Alþingis símieiðis, svo hljóðandi:

"Við leyfum oss hér með að fara fram á það við Alþingi, að það í sambandi við
afgreiðslu málaleitunar dönsku ríkisstjórnarinnar gagnvart fiskveiðum Færeyinga
hér við land leyfi ekki erlendum skipum veiðar innan landhelgi eða á hinu kortlagða
þorskanetasvæði við Vestmannaeyjar með hvers konar veiðarfærum.

Við viljum benda á þá staðreynd, að er handfæraskipin hefja veiðar á neta-
svæðinu, tæla þau fiskinn frá botni og stórspilla með því þorskanetaveiðunum.

Stjórn Útvegsbændafélags Vestmannaeyja

Jónas Jónsson. Jóhann Sigfússon. Kjartan Guðmundsson.
Sæmundur Jónsson. Ársæll Sveinsson.

Stjórn skipst jóra- og stýrimannafélagsins Verðandi

Jóhann Pálsson. Eyjólfur Gíslason. Ólafur Sigurðsson.

Þetta leyfi ég mér hér með að tilkynna háttvirtri sjávarútvegsnefnd efri deildar.

Virðingarfyllst

Jóhann Þ. Jósefsson.
Fylgiskjal II.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavík, 5. jan. 195(}.

Vér höfum móttekið bréf hv. sjávarútvegsnefndar, dags. 21. f. m., þar sem óskað
er umsagnar um frv. til laga um breyt. á lögum nr. 85 9. okt. 1946, um ráðstafanir
í sambandi við skilnað íslands og Danmerkur, ásamt umsögn Útvegsbændafélags
Vestmannaeyja.

Á fundi sínum í gær samþykkti stjórnin að mæla með frv. þessu, þó með þeim
fyrirvara, að Færeyingum verði sett það skilyrði fyrir áframhaldandi heimild til
handfæraveiða i landhelgi, að þeir stundi ekki veiðar á kortlögðum þorskaneta-
svæðum.

Virðingarfy list,

Davíð Ólafsson.

Til sjávarútvegsnefndar Ed. Alþingis, Reykjavík.


