
sþ. 107. Tillaga til þingsályktunar [103. mál]
um mat á leiðum við veiðileyfastjórn á fiskveiðum.

Flm.: Kjartan Jóhannsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Karl Steinar Guðnason,
Karvel Pálmason, Jón Baldvin Hannibalsson, Eiður Guðnason.

Alþingi ályktar að kjósa sjö manna nefnd til þess að gera í samráði við sjómenn,
útvegsmenn og fiskvinnsluaðila úttekt á leiðum við veiðileyfastjórn á fiskveiðum og leggja á
þær mat með tilliti til þess að full og hagkvæm nýting fáist á íslenskum fiskimiðum og
hagstæðustu útgerðarstaðir fái að njóta sín. Hlutverk nefndarinnar verði að gera ítarlega
athugun á mismunandi fyrirkomulagi veiðileyfastjórnar og meta líklega kosti í samráði við
ofangreinda hagsmunaaðila í sjávarútvegi og aðra þá sem nefndin telur rétt að kveðja til
ráðuneytis.

Nefndin skal skila tillögum sínum og greinargerðum til Alþingis og samtaka sjómanna,
útvegsmanna og fiskvinnsluaðila.

Nefndinni er heimilt að ráða til sín sérfræðinga eftir því sem þörf er talin á.
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.
Tilgangur þessarar tillögu er að þegar verði hafist handa um mat á mismunandi leiðum

við stjórn á fiskveiðum. Í þessu skyni þarf að fara fram úttekt á þeim leiðum sem til greina
koma og kanna kosti þeirra og galla.

Hér á landi hefur ýmsum aðferðum verið beitt, þ. á m. á yfirstandandi ári einni gerð
svonefnds kvótakerfis. Árangur hefur verið misjafn og ýmsir gallar á hverri aðferð hafa
komið í ljós. Markmið könnunar þeirrar, sem hér er lagt til að gerð verði, er á hinn bóginn
að leita þess fyrirkomulags sem hagkvæmast er og þeir, sem í greininni starfa, geta sætt sig
við.

Íslendingar eiga mikið undir því að vel takist til við stjórn fiskveiða. Þess vegna er
nauðsynlegt að kanna gaumgæfilega allar leiðir og velja síðan það form sem farsælast sýnist.

Fyrir hendi eru allumfangsmiklar rannsóknir á stjórnkerfum í fiskveiðum og þróun
hagfræðikenninga á þessu sviði hefur verið nokkuð ör á undangengnum árum. Þessar rann-
sóknir og kenningar verður að skoða af gaumgæfni og meta með hliðsjón af reynslu okkar og
aðstæðum. Á sama hátt er fyrir hendi nokkur reynsla meðal annarra þjóða sem rétt er að
skoða og meta.

Málið í heild sinni og hverja hugmynd verður að skoða fordómalaust því að fáfræði og
fordómar eru lélegur leiðarvísir.

Athugun nefndarinnar verður að beinast að því að meta mismunandi leiðir með tilliti til
þess að tryggja góða nýtingu fiskimiða, stuðla að gæðum og góðri nýtingu fiskafla og
hagkvæmni og framþróun í veiðum og vinnslu. Hagstæðar útgerðaraðstæður og góður
rekstur verða að fá að njóta sín. Skrifræði og miðstýringu verður að sneiða hjá eftir mætti.

Íslendingar eiga mikið undir góðri fiskveiðistjórn og því verður að teljast fyllsta ástæða
til þess að kanna þessi mál gaumgæfilega. því er þessi þingsályktunartillaga flutt.


