
Nd. 70. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnótaveiðum 
í landhelgi.

Flutningsm.: Jóhann Þ. Jósefsson.

1. gr.
1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Hvarvetna i landhelgi við ísland skulu veiðar með dragnótum bann- 

aðar frá 1. janúar til 30. júni og frá 1.—31. desember ár hvert, með undan- 
tekningum þeim, er 2. gr. nefnir.

2. gr.
8. gr. laganna falli burt.



3. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

G r e i n a r g e r ð .

Lög þau, er hér ræðir um, voru sett á þinginu 1928, og sættu þá þegar 
miklum mótmælum kunnugra manna.

Víðsvegar við land hafa fiskimenn orðið af arðsömum veiðum vegna 
þessara laga og kröfur um breytingar í áttina til rýmkunar hafa komið fram 
síðan, bæði innan þings og utan, og hafa þær jafnframt mætt mótspyrnu og 
jafnvel kröfum um að herða á löggjöf þessari frá öðrum þeim, sem gagn- 
stæðrar skoðunar eru. Þetta sýnir 111. a. það, að skoðanir eru mjög skiptar í 
hinum ýmsu landshlutum, og jafnvel innan þeirra, í þessu efni.

Rétt er i þessu sambandi að taka það fram, að i því, sem fiskifræðingar 
landsins hafa lagt til þessara mála að því er það snertir, hver áhrif notkun 
dragnótar hafi á kolaveiðar hér við land í framtíðinni, virðist ekki vera nein 
stoð fyrir banni dragnótaveiðanna, a. m. k. ekki eins víðtæku og það er samkv. 
gildandi lögum.

Hin erfiða afkoma saltfiskframleiðenda og vaknandi áhugi fyrir út- 
flutningi á isvörðum fiski knýr hvorttveggja fram óskir um það, að leyfa 
fiskimönnum þeim, sem getu hafa til og vilja, nokkuð meiri aðgang að veið- 
um þessum en nú á sér stað.

Með frv. þessu, sem meðfram er fram komið fyrir óskir margra fiski- 
manna i einni hinni stærstu veiðistöð landsins, Vestmannaeyjum, er farið fram 
á það, að sá tími, sem dragnótaveiðar eru levfðar, sé lengdur upp í 5 mánuði 
á ári. Friðunartíminn er samt sem áður injög langur.

Ákvæði 8. gr., um sérstök takmörkunarákvæði einstakra héraða, er lagt 
til, að felld séu úr gildi.

Meðan jafnmikill vafi leikur á gagnsemi laganna og nú á sér stað, virð- 
ast slíkar heimildir um sérstakar takmarkanir veiðitímans fram yfir það, sem 
lögin almennt ákveða, ekki vera nauðsynlegar.

En ef svo er, ættu þeir, sem álíta, að hinar almennu takmarkanir lag- 
anna gangi heldur of langt en of skammt, að hafa aðgang að lieimild til leng- 
ingar veiðitímans fyrir einstök lögsagnarumdæmi eftir sömu reglum.

Þrátt fyrir þá annmarka, sem á því kunna að vera að veita nokkurn 
frekari rétt til notkunar dragnótar innan landhelgi en nú er, verður og á hitt 
að líta, að eins og ástatt er með afkomu fiskiveiðanna sem stendur, virðist 
nauðsyn bera til þess, að Alþingi taki til \’firvegunar, livort ekki sé rétt, að 
minnsta kosti um stundarsakir, að leyfa þær veiðar, sem hér um ræðir, nokkru 
lengri tíma en nú á sér stað.


