
Nd. 219. Nefndarálit [2. mál]
um frv. til 1. um breyt. á I. nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þetta, sem er stjórnarfrv., er flutt til staðfestingar á bráðabirgðalögum,
sem rikisstjórnin gaf út á s. 1. sumri. Efni þessara bráðabirgðalaga er:
a) Að bannið gegn fiskveiðum með botnvörpu taki einnig til flotvörpu.
b) Að ráðherra sé heimilt að veita undanþágu frá banni þessu til að stunda kampa-

lampa- og leturhumarveiðar á tilteknum svæðum með venjulegri kampa-
lampavörpu og leturhumarvörpu.

e). Að ráðherra sé heimilt, að fengnum tillögum Fiskifélags Íslands, að veita leyfi
til síldveiða í landhelgi með flotvörpu. Undanþága þessi er þó bundin vissum
skilyrðum.
Sjávarútvegsnefnd er þeirrar skoðunar, að varlega beri að fara um öll frávik

frá höfuðstefnu hinna nýju friðunarákvæða. Er Íslendingum í því efni mikill vandi
á höndum, bæði að því er til þess tekur að halda sem tryggilegast vörð um það, að
hin aukna friðun fiskisvæða til verndar fiskistofninum geti orðið sem raunhæfust,
og að ekkert sé aðhafzt í þessu efni, er gæfi erlendum fiskveiðaþjóðum átyllu til
að bera brigður á, að friðunarráðstafanir vorar væru oss lífsnauðsyn.

Sjávarútvegsnefnd fellst á þá tilhögun, sem fylgt er í frv. um frávik frá friðunar-
ákvæðunum, að þau séu höfð í heimildarformi. Lítur nefndin svo á, að eigi sé rétt
eða hyggilegt að fara inn á þá braut að gera hér undantekningar án allra skilyrða.
Að sjálfsögðu verður að hafa vakandi gát á því, að eigi séu í blóra við þær undan-
þágur, sem gefnar eru, hafnar ólöglegar botnvörpuveiðar innan hins friðlýsta
svæðis. Verður eftirlit með þessu tvímælalaust auðveldara með heimildarforminu
en að tilteknar veiðar séu gefnar alveg frjálsar. Allar undanþágur hér að lútandi
þarf að gera að vel yfirlögðu ráði. Gert er ráð fyrir því í frv., að leitað skuli álits
Fiskifélags Íslands, áður en leyfðar eru síldveiðar með flotvörpu. Fellst nefndin á,
að þetta sé eðlileg öryggisráðstöfun. Telur hún, að hið sama ætti og að gilda um
undanþágur fyrir kampalampa- og leturhumarveiðum. Flytur hún því brtt. um það.

Leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með svofelldri

BREYTINGU:
Við 1. gr. Aftan við 2. málsgr, greinarinnar bætist: Áður en undanþága er veitt,

skal leitað um hana álits Fiskifélags íslands.
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