
Ed. 275. Nefndarálit [150. mál]
um frv. till. um breyt. á 1. nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. 1.
nr. 38 26. maí 1981.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur fjallað um frv. á sex fundum og einnig haldið tvo fundi sameiginlega með
sjávarútvegsnefnd neðri deildar.

Kallaðir voru til viðtals við nefndina forstjóri og deildarstjóri Hafrannsóknastofnunar,
fulltrúar sjávarútvegsráðuneytis, fulltrúar Fiskifélags Íslands, formaður Sjómannasambands
Íslands, forseti Farmanna- og fiskimannasambandsins, formenn stjórna LÍÚ og FÍB og
fulltrúar sölusamtaka SÍF, SH og sjávarafurðadeildar SÍS. Einnig komu á fund nefndarinnar
fulltrúi smábátaeigenda (atvinnumanna) á Vesturlandi. Viðræður við alla þessa.aðila voru
hinar gagnlegustu.



Nefndin hefur orðið sammála um að flytja breytingartillögur við frv. og eru þær fluttar á
sérstöku þskj. Nefndin gat ekki fallist á að lög þessi skyldu gilda í meira en eitt ár og kom sú
skoðun einnig fram hjá flestum viðmælendum nefndarinnar. Að breyttum gildistíma laganna
var talið að heimild til handa ráðherra "að úthluta aflamarki skips, sem hverfur úr rekstri af
hagkvæmnisástæðum eða vegna sjóskaða" hefði takmarkað gildi.

Frv. það, sem hér liggur fyrir, er að miklu leyti samhljóða því frv. er lagt var fram á
Alþingi s.l. haust og varð að lögum fyrir ári, lög nr. 8228. des. 1983, og fjallaði um stjórn
fiskveiða árið 1984. Það frumvarp fékk mjög ítarlega umræðu.

Nú liggur fyrir að stofnstærð helstu nytjafiska okkar er ekki meiri en fyrir ári að mati
fiskifræðinga. því liggur fyrir að næsta ár verður að grípa til álíka strangra veiðitakmarkana á
þessum fiskstofnum og hafa verið í gildi á þessu ári.

Þau lög, sem samþykkt voru fyrir tæpu ári, fólu í sér víðtækari heimildir til
sjávarútvegsráðherra til stjórnar á veiðunum en verið hafði og fólst það einkum í því að setja
hverju skipi, sem var yfir 10 rúmlestir, afla- eða sóknarmark í helstu botnfisktegundir.
Engum var það ljúft að þurfa að setja á stofn slíkt skömmtunarkerfi og var það duglegum
sjómönnum síst að skapi. En við ríkjandi aðstæður gátu menn almennt helst sætt sig við þá
stjórnaraðferð sem farin var.

Viðmælendur nefndarinnar nú voru ekki allir á einu máli um það hvort rétt væri að
grípa til þessarar stjórnar á veiðunum aftur árið 1985. En öllum bar saman um að
framkvæmd laganna um kvótaskiptinguna hefði tekist framar öllum vonum þótt nokkrir
hnökrar hefðu verið þar á sem eðlilegt má teljast í svo viðamiklu máli.

Það er ljóst að svo mikil takmörkun á fiskveiðum eins og nú verður að viðhafa á
Íslandsmiðum verður aldrei óumdeild og sitt mun hverjum sýnast um stjórnaraðferðir. Meiri
hl. nefndarinnar telur þó að í ljósi aðstæðna sé rétt að mæla með samþykkt frv.

Allir nefndarmenn voru sammála um að beina því til sjávarútvegsráðherra og
ráðgjafarnefndar um fiskveiðistjórn að línuveiðar skyldu að hálfu verða utan kvóta mánuðina
janúar-febrúar og nóvember-desember. Almennt er viðurkennt að línuafli sé sérstaklega
gott hráefni og því ástæða til að hvetja til aukinna línuveiða með þessum hætti.

Vandi smábáta undir 10 rúmlestum, sem sæta sameiginlegu aflahárnarki, var mikið
ræddur í nefndinni. Hugmyndir komu fram um að heimila þessum bátum að afla sér
aukakvóta á síðasta veiðitímabili. Ef þurfa þætti mætti einskorða slíkt aflaframsal við
sjómenn sem hefðu smábátaútgerð að aðalatvinnu.

Þá var það einnig til umræðu að stærðarmörkin, 10 rúmlestir, þyrfti að endurskoða og
hækka þau upp í t.d. 15-18 lestir með tilliti til þess m.a. að skráðar bátastærðir miðist ekki
um of við þessa ákveðnu stærð. Nefndin leggur á það áherslu að ráðherra og ráðgjafarnefnd
taki þessi atriði til gaumgæfilegrar athugunar við setningu reglugerðar.

Að lokum væntir nefndin þess að reglugerðir, sem settar verða skv. þessum lögum,
verði kynntar sjávarútvegsnefndum Alþingis.
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