
sþ. 576. Nefndarálit [46. mál]
um till. til þál. um verndun fiskstofna við strendur íslands.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt tillögu þessa og leitað umsagnar Fiskifélags Íslands og fiski-
deildar atvinnudeildar háskólans, og eru umsagnir þessara aðila prentaðar hér með
sem fylgiskjöl.

Hefur nefndin orðið sammála um að mæla með þvi, að tillagan verði samþykkt
með eftirfarandi

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að taka hið fyrsta til athugunar, í

samráði við Fiskifélag Islands og fiskideild atvinnudeildar háskólans, hvaða ráð-
stafanir séu nauðsynlegar til að koma í veg fyrir tjón á fiskstofnum við landið vegna
veiða á ungfiski.

Benedikt Gröndal,
form.

Björn Pálsson.

Alþingi, 2. apríl 1962.

Davíð Ólafsson.
fundaskr., frsm.

Gísli Guðmundsson.
Jónas G. Rafnar.

Gísli Jónsson.

Geir Gunnarsson.

Fylgiskjal I.

FISKIF~LAG ÍSLANDS
Reykjavík. 21. febr. 1962.

Vér höfum haft til athugunar tillögu til þál. á þskj. 54 um verndun fisk-
stofna við strendur Íslands, sem þér óskuðuð umsagnar vorrar um. Gerir tillagan
ráð fyrir athugun á, hvort eigi sé nauðsynlegt að banna ýsuveiðar með herpinót
og smásíldarveiðar á grunnmiðum og fjarðahotnum.

Á s. 1. ári reyndu nokkrir bátar veiðar á ýsu með herpinót í Faxaf'lóa, og voru
þá notaðar venjulegar síldarnætur. Stóð þetta þó aðeins stuttan tíma, og magn
það, sem veiddíst, var smávægilegt.

Virðist rétt að athuga, hvort eigi væri ástæða til að setja einhverjar reglur
um slíkar veiðar til þess að koma í veg fyrir, að smáfiski sé eytt.

Um smásíldarveiðar er það að segja, að þær hafa verið stundaðar á nokkrum
stöðum við landið, en þó mest og stöðugast í Eyjafirði. Meginhluti aflans hefur
farið í síldarverksmiðju, en aðeins lítill hluti til niðursuðu og beitu. Ástæða virðist
einnig vera til að athuga, hvort ekki beri að gera einhverjar ráðstafanir vegna
þessara veiða, bæði með tilliti til veiðanna sjálfra og hagnýtingar aflans.

Virðingarfyllst,

Davíð Ólafsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavik.



Fylgiskjal II.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS . FISKIDEILD
Reykjavík, 29. jan. 1962.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingishúsinu, Reykjavík.
Fiskideildinni hefur borizt bréf allsherjarnefndar, dags. 5. des. 1961, ásamt til-

lögu til þingsályktunar um verndun fiskstofna við strendur íslands.

Ysuveiðar með herpinót.
Í ársbyrjun 1961 veiddu nokkrir bátar ýsu í hringnót í Faxaflóa, og vakti sú

veiði nokkurn úlfaþyt og var jafnvel líkt við rányrkju. Nam ýsuveiði þessi alls
93 tonnum, en árið 1960 varð heildarýsuveiði íslendinga um 34 þús. tonn, svo að
veiði þessi varð aðeins 0.2% af ýsuveiðinni það ár.

Undirritaður gerði ýtarlegar athuganir á afla nokkurra þeirra báta, er þátt
tóku í veiðinni, og var fiskurinn mældur, bæði er hann kom upp úr nótinni og eins
i landi. Veiðin byggðist svo til eingöngu á tveimur árgöngum af ýsu, þ. e. frá
1956 og 1957, og eru þetta hvort tveggja mjög sterkir árgangar, sérstaklega þó sá
eldri, og höfum við fylgzl með árgöngum þessum í rannsóknum okkar undanfarin
ár. Lengd ýsunnar í aflanum var frá 35---64 sm og meðallengdin ca. 45 sm, og
eins og að framan er sagt, var aðeins um tvo aldursflokka að ræða, fjögurra og fimm
ára gamlan fisk, og nokkurn veginn jafnmikið af hvorum um sig.

Til samanburðar var mældur afli útilegubáts á línu, er lagði upp sama dag og
athugun þessi var gerð, og reyndist meðalstærð ýsunnar þar 52 sm, eða aðeins
7 sm meiri en ýsunnar, er veiddist í hringnótina,

Það er ekki hægt að segja, að ýsuveiðar bátanna í hringnót á umræddu tíma-
bili hafi á nokkurn hátt verið skaðlegar fyrir stofninn, og því þótti ekki ástæða til
að banna þær frá fiskifræðilegu sjónarmiði.

Annað mál er, að verði hafin veiði í stórum stíl með umræddri veiðiaðferð,
þá er nauðsynlegt, að málið verði vandlega athugað fiskifræðilega og gerðar þær
ráðstafanir, sem nauðsynlegar gætu talizt til friðunar ýsustofnsins, ef í ljós kæmi,
að Ummikla veiði smáfisks væri að ræða. Eins og er, verður að telja, að ýsustofn-
inn sé ekki í neinni hættu af völdum ofveiði, og ber því nauðsyn til að nýta hann
sem bezt.

Það er sjálfsagt og eðlilegt, að við gerum allar ráðstafanir, sem á okkar valdi
eru, til þess að tryggja vöxt og viðgang íslenzku fiskistofnanna. Á hinn bóginn
verður að segja hér, að það getur verið jafnslæmt að veiða of litið eins og að veiða
of mikið.

Smásíldarveiði.
Nokkur undanfarin ár hefur verið veitt dálítið af smásild (þ. e. síld á 1. og 2.

ári) til bræðslu og niðursuðu norðanlands. Hefur síldin svo til eingöngu verið
brædd í Krossanesi. og nam hræðslan árið 1961 um 5 þús. tonnum, en um 4 þús.
tonnum árið 1960.Til samanburðar má geta þess, að árið 1960 var heildarsíldveiðin
um 136 þús. tonn og árið 1961 nam hún um 320 þús. tonnum. Árið 1961 varð þvi
smásíldarveiðin um 1.5% heildaraflans. Séu þessar tölur bornar saman við síld-
veiði Norðmanna, þá kemur í ljós, að fyrstu 11 mánuði ársins 1959 nam smásildar-
veiðin þar við land rúmlega 20% af heildarsíldveiði þeirra og rúmlega 30% á
sama tíma árið 1960. Þess má geta, að norskir fiskifræðingar halda því fram, að
smásíldarveiði þessi sé ekki hættuleg stofninum, en um það eru rússneskir starfs-
bræður þeirra ekki sammála.

Það er álit Fiskideildarinnar, að smásíldarveiði undanfarinna ára geti ekki
taIizt hættuleg stofninum á þessu stigi, en það verður að gæta þess, að nýting



þessa síldar stofns hefur stórkostlega aukiztá síðustu árum með mjög bættri veiði-
tækni og á sennilega eftir að aukast allmikið frá því, sem nú er, ef að líkum lætur.

Með tilliti til þeirrar þróunar verður frekari aukning smásíldarveiðinnar að
teljast óæskileg. Smásíldarveiði til bræðslu getur ekki talizt mikilvæg fyrir þjóðar-
búskapinn, og er því eðlilegt, að veiðunum sé sett ákveðið hámark, frekar en að tefla
eldri hluta stofnsins i hættu. .

því getur Fiskideildin fallizt á, að henni verði falið að gera tillögur um há-
marksafla, er taka megi af smásíld árlega, og að stöðva megi algerlega veiðar þess-
ar, ef vísindalegar rannsóknir telja það æskilegt. '

Virðingarfy lIst,

Jón Jónsson,
forstjóri Fiskideildar.


