
sþ. 505. Nefndarálit [154. mál]
um till. til þál. um stækkun friðunarsvæðis fyrir Vestfjörðum.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Tillaga þessi til þingsályktunar miðar að því, að friðunarlínan fyrir Vestfjörð-
um mllliBjargtanga og Kögurs sé færð út um 16sjómilur frá grunnlínupunktum
þeim, ~r hún nú miðast við.

Í greinargerð er talið, að tillagan sé fram borin af brýnni nauðsyn og eftir
sameiginlegum óskum vestfirzkra sjómanna og útvegsmanna.

Á það er bent, að friðunarlínan, eins og hún er nú, nái aðeins einni sjómílu
lengra út en áður nálega alls staðar fyrir Vestfjörðum. Þá er það og fram tekið.
að hin gömlu, hefðbundnu fiskimið vélbátaflotans séu 10-20 sjómilur undan yztu
andnesjum og þar af leiðandi liggi aðalveiðistöðvar vélbátaflotans eftir sem áður
utan friðunarlinunnar. Enn er að því vikið í greinargerðinni, að samkv.l. nr. 44
frá 5. april 1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, skuli sjávar-
útvegsmálaráðuneytið ákvarða með reglugerð takmörk verndunar svæða við strend-
ur landsins innan endimarka landgrunnsins, þar sem allar veiðar skuli háðar
íslenzkum reglum og eftirliti, enda verði friðun á landgrunninu á engan hátt rýrð
frá því. sem verið hefur.

Og enn segir í nefndri greinargerð, að i 1. gr. nefndra laga sé ákveðið, að
ráðuneytið skuli einnig ákvarða allar þær reglur, sem nauðsynlegar eru til verndar
fiskimiðunum á ofangreindum svæðum.

Telja flutningsmenn, með tilvísun til þess, er hér hefur verið fram dregið, að
skýrar lagaheimildir standi að baki þessari tillögu þeirra til þingsályktunar. Auk
þess telja flutningsmenn. að ágangur erlendra togara og innlendra aukist fyrir
Vestfjörðum, og benda á það sérstaka ástand, sem á þessum slóðum sé fyrir hendi,
nefnilega að línuveiðasvæðin liggi utan friðunarlínunnar, en hins vegar auðug tog-
aramið eins og "Halinn" liggi þar fyrir utan og valdi því. að enginn friður sé
fyrir vélbátana að athafna sig á hinum hefðbundnu vélbátamiðum; vegna þess sé
hér um lífsnauðsynjamál að ræða, sem ekki geti skapað neitt almennt fordæmi
annars staðar.

Meiri hl. allsherjarnefndar telur sig ekki hafa næga aðstöðu til að dæma um
það til fullnustu, hvort ástandið sé að öllu leyti eins og flutningsmenn lýsa því í
greinargerð þeirri. er hér hefur verið rakin i stórum dráttum, né heldur hvort 16
sjómílna krafan eigi fullan rétt á sér og næga stoð i gildandi lögum og alþjóða-
reglum. Vitað er og, að núgildandi friðunarlínur voru á sinum tíma settar með
aðstoð hinna færustu manna, þótt sumar þeirra hafi verið umdeildar, jafnvel ann-
ars staðar en á Vestfjörðum, og telur meiri hl. n. engan veginn tryggt, að breyting
friðunarlínunnar á umræddum slóðum yrði ekki talin fordæmi, er réttlætti kröfur
um breytingar á sömu línu víðs vegar annars staðar við strendur landsins. Helzt
er á valdi ráðuneytisins og þeirra sérfróðu manna, sem það kann að hafa sér til
aðstoðar, að rannsaka í ljósi þeirrar reynslu, sem fengizt hefur, siðan friðunar-
línurnar, er nú gilda, voru ákveðnar, réttmæti þeirra óska um breytingu á þess-
um línum, sem fram hafa komið bæði á Alþingi og utan þess. Er hér átt við hvort
tveggja, þörf þeirra, er breytinga óska, og hverja stoð þær óskir eigi i þeim lög-
um, er sú reglugerð byggist á, sem hér er óskað breytinga á, og alþjóðalögum. Er
það vilji meiri hl. allsherjarnefndar, að sá háttur sé á hafður, og á þeim forsend-
um leggur hann til, að þessu máli sé vísað til ríkisstjórnarinnar.

Við afgreiðslu málsins voru nefndarmenn ekki allir viðstaddir, og mun minni
hl. skila sérstöku áliti.
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