
Ed. 539. Nefndarálit [126. mál]
um frv. til I. um breyt. á 1. nr. 40 1960, um takmarkað leyfi til dragnótaveiða í fisk-
veiðilundhelgi Íslands undir vísindalegu eftirliti.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur athugað mál þetta gaumgæfilega og m. a. leitað álits nokkurra
aðila um efni þess. Hafa svör borizt frá Atvinnumálanefnd Reykjavikur, dags. 2. þ. m.,
stjórn Fiskifélags íslands, dags. 25. f. 111., og Hafrannsóknastofnuninni, dags. 8. þ.
m. - Leggjast allir þessir aðilar gegn frv., en þó í mislöngu máli.

Atvinnumálanefnd leggur mest upp úr þeirri úrlausn, sem dragnótaveiðar veiti
í atvinnumálum borgarinnar, einkum þó um sumaratvinnu skólafólks. Hér virðist
meiri hl. nefndarinnar allt of langt gengið, þar sem atvinnuvegur þessi má nú heita
sjálfdauður við Faxaflóa, sbr. það, sem hér á eftir segir.

Stjórn Fiskifélags íslands leggst á móti frv., þótt hún sé hlynnt endurskoðun
laganna, sbr. samþykktir Fiskiþings í dagnótamálum. Viðurkennir þó, að "menn
telji svonefndu vísindalegu eftirliti áfátt. Réttara sé að bæta eftirlitið." Þar vill meiri
hl. nefndarinnar aðeins bæta við, að of seint er að bæta eftirlitið, þegar hver fiskur
er drepinn it grunnmiðum Faxaflóa.

Umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar er langýtarlegust. Er þar, eins og vænta
mátti, margt fróðlegt, en niðurstaðan er sú, að Hafrannsóknastofnunin getur ekki
mælt með samþykkt frumvarpsins.

Umsagnirnar þrjár, sem að framan getur, eru prentaðar sem fylgiskjöl með
þessu nál.
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Nú ætlar meiri hl. sjávarútvegsnefndar sér ekki þá dul að etja kappi við fiski-
fræðinga um almenn fræðileg atriði. Hitt sér nefndarhlutinn ekki, að hinar fram
komnu umsagnir hafi á neinn hátt haggað þeirri staðreynd, að dragnótín hefur reynzt
aflasælt veiðarfæri örfá fyrstu árin, eftir að farið er að nota hana á hentugum miðum,
eða notkun hennar er hafin aftur eftir langa hvíld. Síðan hrakar aflanum með ári
hverju, unz nærri liggur, að um ördeyðu sé að ræða, eins og var á dragnótaveiðun-
um í Faxaflóa í fyrrasumar, sbr. tölur þær, sem 1. flm. benti á við 1. umr. málsins.

Meiri hl. nefndarinnar telur það þvi réttmætt að banna með öllu dragnótaveiðar
í Faxaflóa. Einn nefndarmanna (JÁH) getur ekki fallizt á þessi sjónarmið og skilar
séráliti.

Meiri hl. telur rétt að skilgreina í væntanlegum lögum, við hvað sé átt með orð-
inu Faxaflóa, og leggur því til, að frv. sé samþ. með eftirfarandi

BREYTINGU:
Aftan við 1. gr. bætist: (en með því er átt við svæðið innan línu, sem dregin

er frá punkti réttvísandi í vestur 4 mílur frá Garðskaga og þaðan beint í Malarrif).

Alþingi, 23. apríl 1969.

Pétur Benediktsson,
form., frsm.

Bjarni Guðbjörnsson.

Jón Árnason. Ólafur Jóhannesson.

Sveinn Guðmundsson. Gils Guðmundsson.

Fylgiskjal I.

Reykjavík, 2. apríl 1969.
Sjávarútvegsmálanefnd efri deildar Alþingis,
hr. alþingismaður Pétur Benediktsson,
Reykjavik.

Á fundi Atvinnumálanefndar Reykjavíkur 28. f. m. var rætt frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 40 1960, um takmarkað leyfi til dragnótaveiði, sbr. þing-
skjal nr. 236.

Í ljósi þess atvinnuástands, sem ríkt hefur í borginni i vetur, svo og fyrirsjáan-
legra atvinnuörðugleika skólafólks í sumar, þá vill nefndin benda á, að það gæti
haft alvarleg áhrif á atvinnulíf í borginni í sumar, ef frumvarpið yrði að lögum,
enda hefur verulegur hluti þess hráefnis, sem frystihúsin í borginni vinna yfir
sumartímann, verið frá bátum, sem stunda dragnótaveiðar. Sem dæmi má nefna,
að í frystihúsi Ísbjarnarins hf. hefur ys hluti hráefnis undanfarin sumur verið frá
dragnotabátum.

Það er álit nefndarinnar, að hafi fiskiðjuverin í borginni nægilegt hráefni yfir
sumarmánuðina, þá hafi skólafólk að öðru jöfnu betri atvinnumöguleika i sumar-
leyfum.

Atvinnumálanefnd Reykjavíkur vill því koma þeim eindregnu tilmælum á fram-
færi við háttvirt Alþingi, að frumvarp þetta verði ekki að lögum nú.

Virðingarfyllst,

f. h. Atvinnumálanefndar Reykjavíkur,

Sigfinnur Sigurðsson,
ritari.
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Fylgiskjal n.
FISKIFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík.

Reykjavík, 25. marz 1969.

Stjórn Fiskifélagsins vísar til bréfs yðar, dags. 12. þ. m., þar sem beiðzt er
umsagnar félagsins um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 40 1960, um tak-
markað leyfi til dragn6taveiða í fiskveiðilandhelgi íslands undir vísindalegu eftir-
liti.

Stjórn félagsins fjallaði um málið á tveimur fundum og samþykkti að leggjast
gegn umræddri breytingu á lögunum, enda þótt hún sé hlynnt endurskoðun þeirru,
sbr. samþykktir Fiskiþings í dragnótamálum.

Telur stjórn Fiskifélagsins óæskilegt að breyta lögunum í þá átt að þrengja
heimild ráðherra til að ákveða veiðisvæði. Telur stjórnin, að nægilegt öryggi eigi að
felast í ákvæðum 1. gr. núgildandi laga um rétt hinna ýmsu aðila til umsagnar
hverju sinni og í ákvæðum um vísindalegt eftirlit.

Er stjórnin þeirrar skoðunar, að það séu ekki nægileg rök til þýðingarmikilla
lagabreytinga, þótt menn telji svonefndu vísindalegu eftirliti áfátt. Réttara sé að
bæta eftirlitið.

Virðingarfyllst,

Már Elísson.
Alþingi
Sjávarútvegsnefnd efri deildar.

Fylgiskjal nl.

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN
Reykjavík, 8. apríl 1969.

Sjávarútvegsnefnd efri deildar Alþingis,
Alþingishúsinu,
Reykjavík.

Með tilvísun í bréf nefndarinnar, dags. 12. marz s.l., varðandi frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 40 1960, um takmarkað leyfi til veiða í Íslenzkri fiskveiði-
landhelgi, vill Hafrannsóknastofnunin taka fram eftirfarandi:

Stofnunin hefur margsinnis lýst yfir þeirri skoðun, að hún telji veiðar með
botnvörpu og dragnót ekki hættulegri fiskstofninum en með öðrum þeim veiðar-
færum, sem í notkun eru á Íslandsmiðum. Það hefur verið sannað, svo að ekki
verður um villzt, að mjög náið samhengi er á milli möskvastærðar og stærðar þess
fisks, sem aflast. og af þeim sökum hefur stöðugt verið unnið að því að stækka
möskvann, og er nú svo komið, að hann er 130 mm (miðað við manilla) fyrir botn-
vörpu, en 100 mm fyrir dragnót. Það er samróma álit fiskifræðinga þeirra þjóða,
er mesta reynslu hafa uf veiði með dragnót, að hún hlífi smáfiski betur en botn-
varpan, og af þeim sökum er talið, að möskvinn í dragnót megi vera um 1(}% minni
en í botnvörpu.

Á árunum fyrir seinni heimsstyrjöldina voru ekki í gildi nein ákvæði um lág-
marksmöskvastærð hér við land, og mun ekki langt frá sanni að áætla. að hún hafi
verið 70-80 m/m, Sé reiknað með 80 m/rn möskvastærð. þá slapp ekki úr vörp-
unni nein ýsa yfir 27 cm og enginn þorskur yfir 26 cm. Með núverandi möskvastærð
(130 m/m) sleppa svo til allar ýsur undir 44 cm og þorskar undir 42 cm.
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Hér hefur því orðið á mikil breyting, enda er nú svo komið, að yfirleitt er
lítill munur á lengdardreifingu þess fisks, sem aflast á línu, í botnvörpu eða dragnót,
þar sem þessi veiðarfæri eru notuð samtímis, og skal hér nefnt dæmi frá mælingum
á þorski úr einstökum veiðarfærum frá Skjálfandaflóa sumarið 1968. V/s Hafþór
var þarna við togtilraunir í júlí og gerði ýtarlegar mælingar á þorski veiddum í
botnvörpu með möskvastærð um 120 m/m (gerviefni), en það jafngildir 130 m/rn
möskvastærð í poka úr manilla. Meðallengd þorsks í veiði "Hafþórs" var 59.1 cm, og
af þeim 1828 fiskum, sem mældir voru, voru aðeins 4 undir 40 cm. Sýnishorn af
nótafiski var tekið á líku svæði, en þó mun grynnra, 18. júlí, og var meðal stærðin
61.4 cm. Í sýnishorni úr afla b.v. Kaldbaks frá Skagagrunni síðast í júní var meðal-
lengdin 62.4 cm. í sýnishorni úr afla línubáts frá Skjálfanda 4. október var meðal-
lengdin 61.4 cm, en meðallengdin í afla dragnotarbáts daginn eftir frá þessu svæði
var 60.2 cm. Þessi dæmi eru valin af handahófi, en þau sýna, svo að ekki verður um
villzt, að þessi veiðarfæri virðast öll taka sama fiskinn. Allar eru þessar mælingar
gerðar af reyndum mælingamönnum í þjónustu Hafrannsóknastofnunarinnar. Ég
tel nauðsynlegt að benda á, að oft eru á lofti sögusagnir um óhemjumagn smáfisks,
sem á að veiðast í botnvörpu eða dragnót, gagnstætt því, sem veiðist í önnur "óskað-
leg" veiðarfæri. Hér er því miður oftast nær um að ræða þann mannlega breyskleika,
að menn sjá það, sem þeir vilja sjá. Andstæðingar botnvörpu- og dragnótaveiða
halda því oft fram, að mælingar, sem gerðar eru í landi, gefi alls ekki rétta mynd
af hinum raunverulega afla skipsins, því að öllu smælkinu hafi verið hent fyrir
borð. Það er svo til óvinnandi að hafa eftirlitsmenn um borð í veiðiskipum, og
mundu þau þá ekki forðast smá fiskinn þann tíma, er eftirlitið fer fram, ef skip-
sLjórinn hefði ekki hreina samvizku?

Hafrannsóknastofnunin hefur framkvæmt rannsóknir sínar á þann hátt að toga á
sömu svæðum og botnvörpu- og dragnótarbátarnir og með þeirri möskvastærð, sem
leyfileg er, en oft með tvöfaldan poka, þar sem sá ytri tekur við öllum smá fiski ,
sem sleppur úr þeim innri. Síðan berum við saman okkar mælingar við þær mæl-
ingar, sem gerðar eru í landi á afla bátanna, og er samrærnið yfirleitt það gott, að
við höfum ekki ástæðu til þess að ætla annað en að mælingarnar í landi gefi mynd,
sem í öllum aðalatriðum er rétt. Það er þó vitað, að mjög mikið aflamagn dregur
úr hinni s. k. kjörhæfni möskvans, þ. e. minna sleppur út af smáfiski en eðlilegt
er, og ekki þarf að taka hér fram, að allar reglur um möskvastærð standa og falla
með samvinnu við sjálfa sjómennina.

Hér skulu nefnd nokkur dæmi um þær mælingar á möskvastærð í pokum hjá
botnvörpum, dragnótum og humarvörpum, sem gerðar voru á vegum Landhelgis-
gæzlunnar og Fiskifélags Íslands árið 1968: Mældar voru vörpur i 41 togbát undir
200 rúmlestum, og af þeim voru tveir með greinilega of litla möskva, en hinir voru
allir mjög nálægt leyfilegri möskvastærð. aðeins undir eða aðeins yfir væri reiknað
út meðaltal. Tveir bátar voru með tvöfaldan poka, en slíkt er óleyfilegt. Sam-
kvæmt alþjóðasamningi er leyfilegt að hafa hlífðarnet ofan á poka til varnar sliti
við upphífíngu, en sé net þetta ekki fest á réttan hátt, getur það dregið mjög úr áhrif-
um möskvastærðarinnar. Nú eru pokar í vörpum hins vegar orðnir það sterkir,
að 9þarfi ætti að vera að nota þessi net, enda höfðu þau aðeins 7 bátar af þeim
39, sem að öðru leyti höfðu löglegan útbúnað.

Mældar voru vörpur hjá fimm dragnótarbátum, og höfðu þeir allir stærri möskva
en krafizt er.

Ekki eru til lögbundin ákvæði um möskvastærð í humarvörpum, en af þeim 41
bát, sem athugaðir voru, var möskvastærðin vfirleitt 70-80 m/m.

Mældar voru vörpur í 11 íslenzkum togu;um, og var möskvastærð mjög nálægt
því, sem krafizt CI'. Einn þeirra hafði þó óleyfilegan tvöfaldan poka. Fjórir höfðu
ekki hlifðarpoka að ofan.

Af því, sem hér hefur verið nefnt, virðist möskvastærð hjá hinum einstöku
veiðarfærum vera í nokkuð góðu samræmi við gildandi ákvæði, en þó eru víða uppi
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raddir um, að þau hafi verið sniðgengin með ýmsu móti: talað er um, að pokar
hafi verið klæddir innan með fínna neti og að humarvarpa hafi verið notuð til þess
að veiða verndaðar tegundir, svo sem ýsu. Hér er um að ræða sárgrætilegar undan-
tekningar þeirra manna, sem ekki fara að lögum. Þessir menn eru ekki einungis
að drepa smáfiskinn og þar með að eyðileggja sína eigin framtíð, heldur koma þeir
óorði á veiðarfæri, sem óskaðlegt er fyrir smáfiskinn, sé því beitt á réttan hátt, og
þeir koma óorði á alla aðra sjómenn, sem fara að lögum í þessu efni. Hafrannsókna-
stofnunin telur, að svipta eigi þá menn veiðileyfi, sem þannig misnota það traust,
sem þeim er sýnt.

Af því, sem að ofan greinir, er ljóst, að enginn verulegur munur er á lengdar-
dreifingu fisks, sem fæst í hin einstöku veiðarfæri á Íslandsmiðum, hvort sem er
fyrir innan landhelgi eða utan. Hafrannsóknastofnunin telur því, að hér sé ekki um
að ræða fiskifræðilegt vandamál, heldur öllu frekar fjárhagslegt og þjóðfélagslegt:
hagkvæmni sjálfra veiðanna svo og skiptingu veiðisvæðanna á milli þeirra, sem eiga
hlut að máli.

Frumvarp það, sem hér um ræðir, gerir ráð fyrir, að dragnótaveiðar verði sér-
staklega bannaðar í Faxaflóa, m. a. vegna þess, að Faxaflói sé ein þýðingarmesta
fiskuppeldisstöð við strendur íslands.

Það er víst, að Faxaflói er þýðingarmikið uppeldissvæði fyrir ýmsa nytjafiska,
eins og skýrt kemur fram í skýrslu hinnar s. k, Faxaflóanefndar, er á sínum tíma
lagði til, að flóanum yrði lokað í nokkur ár fyrir botnvörpuveiðum í tilraunaskyni.
Rannsóknir, sem framkvæmdar hafa verið s. 1. 20 ár, hafa sýnt, að víðar eru þýð-
ingarmiklar uppeldisstöðvar við Ísland en í Faxaflóa og að vaxtarhraði ýmissa teg-
unda, t. d. ýsu, er sums staðar allmiklu meiri en í flóanum. Ef litið er it þorskstofn-
inn íslenzka í heild, vex sáralítið af honum upp í Faxaflóa, heldur eru meginupp-
eldissvæði hans í kalda sjónum fyrir Norður- og Norðausturlandi.

Það má segja, að fyrstu raunhæfu hugmyndir okkar Íslendinga um frekari
vernd fiskstofnanna við Ísland hafi komið fram með tillögunni um lokun Faxaflóa
árið 1937, en eins og vitað er, tóku þessi mál aðra stefnu er Bretar neituðu að vera
með í að loka flóanum árið 1948, og sú friðun, er síðan hefur fengizt, er margföld
á við það, sem lokun Faxaflóa hefði ein gefið.

Það, sem raunverulega skiptir máli í sambandi við afkastagetu og nýtingu stofns-
ins, er sóknin og hugsanleg áhrif hennar á stærð stofnsins og möguleika til eðlilegrar
endurnýjunar.

Til eru upplýsingar um heildarsóknina í íslenzka þorskstofninn síðan árið 1924,
og má segja, að í stórum dráttum haldist sókn og heildarafli í hendur. Undantekn-
ing frá þessu var þó tímabilið 1956--1964, en þá tvöfaldaðist sóknin, en aflinn féll
að sama skapi. Síðan 1964 hefur heildarsóknin hins vegar lækkað allverulega, hún
var 824 einingar það ár, en var komin niður í 592 einingar árið 1966, en það er sein-
asta árið, þar sem vitað er um heildarsóknina. og er það að mestu leyti að þakka
minnkandi sókn brezkra togara við Ísland. Samkvæmt brezkum heimildum lækkaði
sókn brezkra togara á Íslandsmiðum um 25% á árunum 1964-1967. Er ekki vafa-
mál, að þetta hefur komið okkar skipum til góða.

Í alþjóðlegri úttekt, sem gerð var á fiskstofnunum við ísland fyrir árin 1960-
64, kom m. a. fram, að dánartalan Í veiði brezkra togara á smáþorski við Ísland var
um 60% á ári. Frekari athuganir ú þessu atriði leiddu hins vegar í ljós, að hlut-
fallið á milli hins óþroska og kynþroska hluta stofnsins var of hagstætt, til þess að
dánartalan gæti verið svona há, og eru hugsanlegar tvær skýringar á þessu: annað-
hvort er hinn óþroska hluti stofnsins mun stærri en brezka veiðin gefur til kynna
eða þá að hrygníngarstofnínn er minni en hann sýnist vera vegna meiri gangna
þorsks frá Grænlandi til íslenzku hrygningarstöðvanna en áður hefur verið álitið.
Eru nú í gangi víðtækar alþjóðarannsóknir til þess að varpa frekara ljósi á þetta
mál. A þesgu stigi er erfitt að segja, hvor skýringin muni reynast rétt.

Það er alkunn staðreynd, að miklar sveiflur eru í stærð árganganna hjá hinum
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einstöku stofnum nytjafiska hér við land, og á það ekki sízt við um þorskinn. Nú
virðist vera í uppsiglingu góður þorskúrgangur. fæddur árið 1964, og hefur hann
verið meginuppistaðan í veiðinni í kalda sjónum að undanförnu. Þessi árgangur mun
hafa mikil áhrif á veiðina í kalda sjónum næstu 2 árin, en ef að líkum lætur má
búast við, að hans fari að gæta Í vertíðaraflanum Í heita sjónum árið 1971.

Ef litið er á, hvernig heildarsólmin it íslandsmiðum skiptist á þorskstofninn, þá
kemur í ljós, að Íslendingar taka langmest af hinum kynþroska hluta stofnsins, en
útlendingar (aðallega Bretar) sækja mest í smáfiskinn (þ. e. fisk undir 70 cm). Á
tímabilinu 1960--64 er áætlað, að frá Íslandsmiðum hafi borizt á land rúmlega 271
milljón þorskar undir 70 cm, en af þVÍ öfluðu Íslendingar 50 milljónir eða tæplega 19%
af heildarfjöldanum. Það er engin goðgá að veiða þor sk, sem orðinn er 50-70 cm
langur, ef hægt er að nýta hann á skynsamlegan hátt. Það er misskilningur að ætla,
að öll veiði smáfisks sé hættuleg. Það er ekki ástæða til þess, að allur smáfiskur nái
því að verða kynþroska. en nauðsynlegt að grisja stofninn alveg á sama hátt og nytja-
skóg. Vitaskuld ber að tryggja, að hrygningarstofriinn sé ætíð nægjanlega stór til
þess að sjá fyrir eðlilegri viðkomu, en þó eru margir f'iskitræðingar, sem halda því
fram, að stærð hrygníngarstofnsins ráði engu um útkomuna á klakinu, og hingað til
hefur gengið erfiðlega að sanna hér nokkurt samhengi. Ég er þó á þeirri skoðun, að
hættulegt sé, að hrygningarstofninn fari niður fyrir ákveðin mörk. Hins vegar er
það okkur í hag að tryggja stærð þessa stofns, þar sem við höfum mestu möguleika
it að nýta hann, vegna þess, að verulegur hluti hrygningarsvæðanna er nú korninn
innan íslenzkrar fiskveiðilögsögu. Við megum á hinn bóginn ekki byggja okkar fisk-
veiðipólitík á þVÍ eingöngu að ala upp vertiðarfisk. sem helzt ekki má snerta, fyrr
en hann kemur til hrygníngar, og þá frekast með öngli. Víð verðum að kosta kapps
að nýta allan hinn veiðibæra hluta stofnsins, eftir því sem frekast er hægt, frá fiski-
fræðilegu og efnahagslegu sjónarmiði. Hvort þessi hluti stofnsins er veiddur á línu,
í net, nót, botnvörpu eða dragnót, skiptir engu máli frá líffræðilegu sjónarmiði.

Með skírskotun til þess, sem að framan hefur verið rakið, getur Hafrannsókna-
stofnunin ekki mælt með ofangreindu frumvarpi.

Virðingarfyllst,
Jón Jónsson.
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