
Ed. 234. Breytingartillögur [181. mál]
við frv. till. um stjórn fiskveiða 1988-1991.

Frá Júlíusi Sólnes og Guðmundi Ágústssyni.

1. 1. gr. orðist svo:
Auðlindir innan fiskveiðilandhelgi Íslands eru sameign íslensku þjóðarinnar.

Markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og að
tryggja byggð og trausta atvinnu um allt land. Óheimilt er að skipta landinu í veiðisvæði
og stuðla að misrétti milli landshluta.



2. Á eftir 1. gr. komi tvær nýjar greinar svohljóðandi:
a. (2. gr.)

Sérstök framkvæmdanefnd fer með stjórn fiskveiða samkvæmt lögum þessum.
Nefndin skal skipuð níu mönnum kosnum hlutfallskosningu til eins árs í sameinuðu
Alþingi eftir gildistöku laga þessara. Kosnir skulu jafnmargir varamenn. Formaður
nefndarinnar boðar hana til fundar í samráði við sjávarútvegsráðherra. Á fundum
nefndarinnar ræður afl atkvæða. Ríkisstjórnin ákveður þóknun til nefndarmanna.

b. (3. gr.)
Verkefni framkvæmdanefndar um stjórn fiskveiða eru:

1. Að gera tillögur til sjávarútvegsráðherra um reglugerðir um framkvæmd laga
þessara.

2. Að fjalla um leyfi, heimildir og undanþágur samkvæmt lögum þessum og
reglugerðum og gera tillögur í þeim efnum til ráðherra.

3. Að fjalla um álita- og ágreiningsmál, sem ekki falla undir fiskveiðidóm, varðandi
veiðileyfi, aflamark og sóknarmark samkvæmt lögum þessum og reglugerðum
settum samkvæmt þeim, og gera tillögur til ráðherra um úrlausn þeirra.

3. 2. gr. (verður 4. gr.) orðist svo:
Fyrir 15. nóvember ár hvert skal framkvæmdanefnd um stjórn fiskveiða, að

fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar, gera tillögur til sjávarútvegsráðherra
um afla sem veiða má úr helstu botnfisktegundum við Ísland á komandi ári og skulu
heimildir til botnfiskveiða samkvæmt lögum þessum miðast við það magn. Ráðherra
skal síðan fyrir 1. desember gefa út reglugerð þar að lútandi. Ráðherra er heimilt, að
fengnum tillögum framkvæmdanefndar um stjórn fiskveiða, að hækka eða lækka
aflamark innan árs sem ákveðið er samkvæmt þessari málsgrein enda sé sú ákvörðun
tekin fyrir 15. apríl.

Ráðherra er og heimilt, að fengnum tillögum framkvæmdanefndarinnar, að ákveða
í reglugerð og veiðileyfum þann afla sem veiða má úr öðrum einstökum stofnum
sjávardýra við Ísland á ákveðnu tímabili eða vertíð og skulu veiðileyfi, sem veitt eru skv.
14. gr., miðast við það magn.

4. 10. gr. (verður 12. gr.) orðist 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 ímars og í apríl 1988. 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 1988 til og með 31. desember 1988.
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 þorskafla-
hámarki.
Ákvæði B-liðar taka einnig til netaveiða báta undir 10 brl.
Ráðuneytið skal með auglýsingu tilkynna hvenær veiðar eru ekki heimilar skv. B-lið

1. tölul. og um sóknardagafjölda og þorskaflahámark, sbr. 2. tölul. 1. mgr.
Við ákvörðun sóknardagafjölda og þorskaflahámarks skal hafa hliðsjón af veiði-

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

5. Við 15. gr. Greinin falli brott.



6. Við 16. gr. (verður 17. gr.). Greinin orðist svo:
Ráðherra skal setja nánari reglur varðandi framkvæmd laga þessara að fengnum

tillögum framkvæmdanefndar um stjórn fiskveiða, sbr. 2. og 3. gr.
7. Við 18. gr. (verður 19. gr.). 3. mgr. falli brott.
8. Á eftir 18. gr. (er verður 19. gr.) komi þrjár nýjar greinar svohljóðandi:

a. (20. gr.)
Í Reykjavík skal setja á stofn dómstól fyrir allt landið. Nefnist hann fiskveiði-

dómur. Dómurinn hefur það verksvið sem kveðið er á um í lögum þessum.
b. (21. gr.)

Í fiskveiðidómi eiga sæti þrír menn skipaðir af dómsmálaráðherra til fjögurra
ára. Forseti dómsins og varamaður hans skulu fullnægja sömu skilyrðum og
hæstaréttardómarar. Annar meðdómandi skal vera, eða hafa verið, starfandi
skipstjóri á fiskiskipi en hinn skal vera sérfróður um fiskifræði. Varamenn þeirra
skulu uppfylla sömu skilyrði. Dómendur fiskveiðidóms skulu auk framangreindra
skilyrða fullnægja kröfum þeim, sem gerðar eru um almenn og sérstök dómaraskil-
yrði samkvæmt lögum.

c. (22. gr.)
Fiskveiðidómur starfar að öðru leyti eftir almennum ákvæðum um meðferð

opinberra mála, sbr. I. nr. 74/1974.
9. Við 21. gr. (verður 25. gr.). Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1988 og gilda til 31. desember 1988. Jafnframt eru á
gildistíma þessara laga felldar úr gildi 10. og 14. gr. laga nr. 8131. maí 1976, um veiðar í
fiskveiðilandhelgi Íslands.

10. Fyrirsögn frv. verði: Frv. till. um stjórn fiskveiða.


