
sþ. 685. Nefndarálit [114. mál]
um till. til þál. um hafrannsóknaskip.

Frá fjárveitinganefnd.

Til fjárveitinganefndar hefur verið vísað þremur tillögum til þingsályktunar,
sem fjalla um skyld efni. Þær eru: Tillaga um hafrannsóknaskip, á þskj. 158, til-
laga um fiskileitarskip á djúpmiðum, á þskj. 182, og loks tillaga um síldarleit fyrir
Norður- og Norðausturlandi, á þskj. 71. Nefndin sendi tillögur þessar til Fiskifélags
íslands, fiskideildar atvinnudeildar háskólans og forstjóra íslenzku landhelgis-
gæzlunnar og óskaði umsagnar þessara aðila um tillögurnar. Hafa nefndinni borizt
svör frá þessum aðilum. Svörin hníga öll að því, að hér sé gripið á þýðingarmiklum
atriðum á sviði sjávarútvegsins og æskilegt væri að geta hrundið tillögum í þessa
átt sem fyrst í framkvæmd. Hins vegar falla tillögur þessara aðila til úrlausnar
málsins engan veginn á eina lund, þannig að sitt sýnist hverjum um sum atriði varð-
andi lausn málsins. Það kom og fram við umræður, sem fram fóru í nefndinni um
tillögur þessar, að orkað gæti tvímælis, hvaða leiðir fara skyldi til lausnar málsins.
Af þessu er auðsætt, að nauðsynlegt er, að gaumgæfileg rannsókn verði látin fram
fara á öllum þáttum þessa máls og að ríkisstjórnin kveðji sér þar til aðstoðar sér-
fróða menn á þessu sviði.

Fjárveitinganefnd leggur eindregið til, að athugun á þessu máli verði hraðað,
svo að því takmarki verði sem fyrst náð, sem stefnt er að með þessum tillögum.

Það er að því vikið í upphafi þessa nefndarálits, að tillögur þessar fjalli allar
um skyld efni. Í samræmi við það hefur orðið um það samkomulag i nefndinni að
sameina efni tillagnanna í eina tillögu, og leggur nefndin þvi til, að tillögunni á
þskj. 158 verði breytt samkvæmt því.

Tillagan um síldarleit á þskj. 71 er einskorðuð við síldarsvæðið fyrir Norður-
og Norðausturlandi. En samkvæmt tillögu fjárveitinganefndar ber að miða undir-
húning síldarleitar og framkvæmdir við það, að síldar sé leitað hvarvetna við
strendur landsins og á djúpmiðum, eftir því sem vonir standa til, að leitt geti til
úrlausnar og árangurs. Það er t. d. vitað, að fyrir Suður- og Suðausturlandi er mikil
síldargengd á vissum tímum, og er það hugboð sumra manna, að þar sé á sumum
svæðum mikið síldarmagn árið um kring. Hér bíður því sem víðar mikið úrlausn-
arefni um rannsókn á síldarmagni og síldargöngum á þessu svæði og að finna leiðir
til hagnýtingar á þeirri gnægð síldar, sem stutt er sterkum líkum, að þarna sé að
staðaldri.

Samkvæmt framansögðu leggur fjárveitinganefnd til, að tillagan verði sam-
þykkt með þessum

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta athuga, hvernig íslenzka rikið
geti með sem hagkvæmustum hætti eignazt hæfilega stórt og traust skip, er út-
búið sé hinum fullkomnustu tækjum til haf- og fiskirannsókna. Jafnframt fari
fram á því rækileg athugun, á hvern hátt verði bezt hagað fiskileit á djúpmið-
um og við strendur landsins. Að því er tekur til síldarleitar. skal sérstök áherzla
á það lögð að komast að niðurstöðum um það, á hverjum tímum árs hún sé væn-
legust til góðs árangurs.

Um þau atriði, sem í ályktun þessari greinir, skal ríkisstjórnin kveðja sér
til aðstoðar sérfróða menn í þessum málum.

2. Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um hafrannsóknaskip og fiskileit.
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