
Nd. 264. Frumvarp tillaga [145. mál]
um stjórn fiskveiða 1986-1987.

(Eftir 2. umr. í Nd., 12. des.)

Samhljóða þskj. 159 með þessum breytingum:

4. gr. hljóðar svo:
Leyfi til botnfiskveiða eru tvenns konar:

A. Botnfiskleyfi með aflamarki, þ. e. heimild til þess að veiða tilgreint magn af ákveðnum
botnfisktegundum.

B. Botnfiskleyfi með sóknarmarki, þ. e. heimild til þess að stunda botnfiskveiðar í ákveð-
inn dagafjölda, þó með takmörkunum á þorskafla.
Þeir, sem gera út veiðiskip 10 brl. og stærri, skulu árlega velja fyrir þau tímamörk, sem

ráðherra auglýsir, milli botnfiskleyfis með aflamarki og botnfiskleyfis með sóknarmarki.
Hafi útgerðaraðili ekki valið í milli fyrir auglýst tímamörk skal skipi úthlutað botnfiskleyfi
með aflamarki, sbr. 5. og 7. gr. Ráðuneytið getur þó ákveðið að skip, sem loðnuveiðar
stunda, skuli aðeins eiga kost á botnfiskveiðileyfi með aflamarki.

Geti skip, sem fengið hefur leyfi með sóknarmarki, vegna óviðráðanlegra atvika ekki
nýtt sóknardaga í fjóra mánuði samfellt eða lengur er heimilt að úthluta því botnfiskleyfi
með því aflamarki sem það hefði fengið í upphafi árs hefði það valið þann kost.

Ráðherra getur ákveðið að fiskur undir ákveðinni stærð eða fiskur, sem veiðist í
ákveðin veiðarfæri, skuli ekki talinn með í aflamarki eða sóknarmarki fiskiskips. Þá getur
ráðherra ákveðið að afli, sem fluttur er óunninn á erlendan markað, skuli reiknaður með
10% álagi þegar metið er hversu miklu af aflamarki eða þorskaflahámarki skips er náð
hverju sinni. .

Missi skip veiðileyfi skv. ll. eða 19. gr. eða fái skip slíkt leyfi má endurskoða afla- eða
sóknarmark þess með hliðsjón af væntanlegum tekjumissi eða tekjuauka vegna afla þess af
sérveiðunum. Sama gildir séu fyrirsjáanlegar verulegar breytingar í aflatekjum af sérveiðum
milli ára.



9. gr. hljóðar svo:
Botnfiskveiðar báta minni en 10 brl. eru háðar eftirgreindum takmörkunum:

1. Veiðar eru ekki heimilar á eftirgreindum tímabilum:
A. Í tíu daga um páskahelgi í mars 1986 og í apríl 1987. Enn fremur í tíu daga í ágúst og
sjö daga í júní og október, hvorn mánuð, ár hvert.

Fari mánaðarlegt aflamagn báta undir 10 brl. í einhverjum landsfjórðungi niður
fyrir tvo þriðju af meðalafla þess mánaðar síðustu þrjú árin vegna ógæfta er ráðherra
heimilt að aflétta næstu veiðistöðvun á eftir samkvæmt þessum staflið.

B. Frá og með 15. desember 1986 til og með 15. janúar 1987 og frá og með 15.
desember 1987 til og með 31. desember 1987.

2. Netaveiðar báta undir 10 brl. skulu á tímabilinu frá og með 10. febrúar til og með 15.
maí ár hvert vera háðar botnfiskveiðileyfum með sóknarmarki, þannig að heimilt sé að
stunda veiðar í ákveðinn dagafjölda á ofangreindu tímabili með þorskaflahámarki.
Ákvæði B-liðar taka einnig til netaveiða báta undir 10 brl.
Ráðuneytið skal með auglýsingu tilkynna hvenær veiðar eru ekki heimilar samkvæmt

B-lið J. tölul. og um sóknardagafjölda og þorskaflahámark, sbr. 2. tölul.
Við ákvörðun sóknardagafjölda og þorskaflahámarks skal hafa hliðsjón af veiði-

heimildum 10brl. báta og skal þorskaflahámark vera tveir þriðju af árlegu þorskaflahámarki
10 brl. báta sem ekki hafa aflatekjur af sérveiðum.

12. gr. hljóðar svo:
Heimilt er að færa aflamark milli skipa sömu útgerðar eða skipa sem gerð eru út innan

sömu verstöðvar eftir því sem hlutaðeigandi útgerðaraðilar koma sér saman um, enda hafi
skipin sams konar veiðileyfi. Sama gildir um skipti á aflamarki milli skipa sem ekki eru gerð
út frá sömu verstöð, enda sé um jöfn skipti að ræða reiknað á gildandi fiskverði.

Tilkynna skal sjávarútvegsráðuneytinu fyrir fram um flutning aflamarks milli skipa-og
öðlast hann ekki gildi fyrr en ráðuneytið hefur staðfest móttöku tilkynningar um flutninginn
frá þeim sem hlut eiga að máli.

Annar flutningur á aflamarki milli skipa er óheimill nema að fengnu samþykki
ráðuneytisins, að fenginni umsögn sveitarstjórnar og stjórnar sjómannafélags í viðkomandi
verstöð.

Óheimilt er að flytja þorskaflahámark sóknarmarksskipa milli skipa.
Heimilt er að takmarka framsalsheimild þeirra skipa er sérleyfisveiðar stunda.
Óheimilt er að færa aflamark af skipi sem ekki hefur verið haldið til veiða næstliðið

almanaksár.

20. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1986 og gilda til 31. desember 1987. ÞÓ skal 2. mgr. 13.

gr. ekki taka gildi fyrr en 1. febrúar 1986 og skulu gilda til þess tíma ákvæði 12. gr. þessara
laga um framsal aflamarks skipa sem eigendaskipti verða á, eftir því sem við getur átt.
Jafnframt eru á gildistíma laga þessara felldar úr gildi 10. og 14. gr. laga nr. 8131. maí 1976,
um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

Ákvæði til bráðabirgða hljóða svo:
I

Sjávarútvegsráðuneytið skal fyrir 1. nóvember 1986 láta endurskoða lög þessi. Hafa
skal samráð við sjávarútvegsnefndir Alþingis og samtök helstu hagsmunaaðila í sjávarútvegi
við þá endurskoðun.

II
Þrátt fyrir ákvæði 2. og 3. gr. laga þessara er heimilt að veita skipum, sem smíði var

hafin á hér á landi fyrir árslok 1983, veiðileyfi sem miðast einkum við veiðar á vannýttum
stofnum.


