
sþ. 31. Tillaga til þingsályktunar [31. mál]
um klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska.

Flm.: Hreggviður Jónsson, Júlíus Sólnes.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd til þess að kanna og gera tillögur
um að setja á stofn klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska sem verði staðsett á Suðurnesjum.
Gerðir verði útreikningar á þjóðhagslegri arðsemi slíkrar stöðvar og rekstrar- og kostnaðar-
áætlun.

Í nefndinni skulu eiga sæti fulltrúar helstu hagsmunafélaga í sjávarútvegi, fulltrúar
Hafrannsóknastofnunar, fulltrúar frá klak- og eldisstöðvum á Suðurnesjum og Samtökum
sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Nefndin ljúki störfum fyrir árslok 1988. Kostnaður við störf hennar greiðist úr
ríkissjóði.

Greinargerð.
Með tillögu þessari til þingsályktunar er hugað að enn nýjum þætti í sjávarútvegi sem

gæti, þegar til langs tíma er litið, skipt sköpum í afkomu og aflabrögðum.
Eins og allir vita hefur fiskisæld verið að verulegu leyti háð hagstæðum skilyrðum sjávar

og því að klak heppni st hverju sinni. Ef mið er tekið af árangri í fiskirækt og fiskeldi í
ferskvatni er ekki fráleitt að álíta að svipaður árangur geti náðst í framtíðinni í eldi
sjávarfisks í sjó. Þá benda allar tilraunir og árangur annarra þjóða í þessum efnum til að
þetta sé það sem koma skal.

Ef aðeins er litið til klaks þorskhrogna og haft í huga að fjöldi hrogna úr einni hrygnu er
2 til 3 milljónir getur dæmið litið þannig út:

Árið 1986 var heildarþorskaflinn 365 859 tonn. Ef gert er ráð fyrir að meðalaldur
veiddra þorskfiska væri 6,3 ár og hver fiskur að meðaltali 4,3 kg eru íþeirri veiði 85 milljónir
fiska. Ef gert væri ráð fyrir að 8500 hrygnur væru kreistar og 1 milljón hrogna fengjust úr
hverjum hrognabelg mundi nægja að 1% hrognanna næði að verða sex ára þorskar til að
heildaraflamagni ársins 1986 væri náð.

Þetta er svo veigamikið hagsmunamál fyrir þjóðina að það þolir enga bið. Þá er það
staðreynd að við eigum úrvalsvísindamenn og sérfræðinga á þessu sviði sem geta nú þegar
hafist handa um að vinna að þessu máli.


