
sþ. 569. Nefndarálit [70. mál]
um till. til þál. um athugun á möguleikum til fiskveiða við vesturströnd Afríku.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu tillögunnar. Leggur meiri
hlutinn til, að hún verði samþykkt óbreytt. Undirritaður minni hl. vill hins vegar
gera veigamiklar breytingar á tillögunni.

Eins og tillagan er fram borin, fjallar hún eingöngu um hugsanlegar veiðar
við vesturströnd Afríku og tilraunaveiði þar.

Nú er málum svo háttað, að Norðmenn hafa lagt mikinn kostnað í veiðitil-
raunir á þessum slóðum og sent þangað bæði rannsóknar- og veiðiskip. Árangur
af tilraunum þeim hefur næsta lítill orðið. Styrju- og túnfisksveiði hefur nær engin
orðið, en síldar munu þeir lítillega hafa orðið varir. í heild hafa tilraunir Norð-
manna. alveg brugðizt vonum og af þeim hlotizt mikið fjárhagstap.

Með þessa reynslu í huga virðist því að svo stöddu engan veginn fýsilegt, að
fjármunum þeim, sem íslenzka ríkið hefur lagt í aðstoð eða tilraunir fyrir okkar
fiskifIota, verði til þeírra tilrauna varið, sem tillagan gerir ráð fyrir.

Á hinn bóginn verður ekki annað séð en að á nálægari veiðislóðum bíði fjöl-
mörg verkefni, sem líkleg væru til að skapa stóraukna fiskveiði, ef fjármunir til
rannsókna, fiskleitar og aðstoðar við flotann gætu verið rýmri en nú er.

Af þess háttar verkefnum má nefna aukna síldarleit og leiðbeiningar á haf-
svæðunum austan íslands að sumri og hausti og sunnan við landið að vetri og vori.

Þá fer því enn fjarri, að fullkönnuð séu miðin við Grænland og á ýmsum þeim
hafsvæðum, sem íslenzki flotinn hefur lítillega reynt veiðar á hin síðustu ár.

Með tilliti til alls þessa er hér lagt til, að á tillögunni verði gerðar eftirfarandi

1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að auka fiskleitar-, fiskirannsókna-

og aðstoðarstarfsemi við Íslenzka fiskiflotann heima fyrir og á fjarlægum mið-
um og verði sú þjónusta framkvæmd í nánu samráði við fiskideild atvinnu-
deildar Háskóla Íslands.

2. Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um aukna fiskleitar-, fiskirannsókna- og aðstoðar-

starfsemi við íslenzka fiskiflotann.
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