
Nd. 318. Nefndarálit
um frv. til' 1. um breyt. ú 1. nr. 45 13. jún í 1937, um dragnótaveiði í landhelgi.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og enn frem ur sent það til um sagnar Fiskifélags 
íslands og Árna Friðrikssonar fiskifræðings, og eru umsagnir þessara aðila prent- 
aðar með nál.

Frv. um sama efni og það, er hér liggur fyrir, var borið fram  á Alþingi 1941, en 
náði þá eigi afgreiðslu, enda liggja fy r ir  mjög eindregin mótmæli gegn samþykkt 
þess frá  útvegsmönnum víðsvegar á landinu. E ru  skoðanir m anna mjög skiptar í 
málinu, og virðist sam þykkt frv. m undu geta valdið mjög mikilli röskun  í atvinnu- 
lífi landsmanna, einkum hvað hraðfrystihúsin  snertir. Telur nefndin þvi rétt, að það 
verði nánar  rannsakað, sbr. einnig álit Fiskifélags íslands, og leggur til, að frv. verði 
afgreitt með eftirfarandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
í trausti þess, að ríkisstjórnin láti fara fram  rannsókn  á m álinu og leggi niður- 

stöðu þeirrar  rannsóknar fvr ir  næsta reglulegt Alþingi, tekur deildin fyr ir  næsta 
mál á dagskrá.

Einn nefndarm anna (GG) var fjarverandi þegar málið var afgreitt.

Alþingi, 5. maí 1942.

F in n u r Jónsson, Sig. E. Hlíðar, Jón  ívarsson,
forin., frsm. fundaskr.

Sigurður Kristjánsson.
Fylgiskjal I.

FISKIFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavik, 14. april 1942.

Sein svar við lieiðvirðu hréfi yðar, dags. 19. f. m., þar sem þér beiðist umsagnar 
^o rrar  um frv. til 1. uni breyt. á lögum nr. 45 13. jún í  1937, um dragnótaveiðar í 
landhelgi, levfum vér oss að taka fram  það, sem hér fer á eftir.



Eftir  þeim upplýsingum, sem vér höfum  aflað oss, er hér 11111 inál að ræða, sem 
mjög eru skiptar skoðanir um meðal útvegsmanna á þessum slóðum.

Á fiskijiingi þvi, sein nýafstaðið er, var þetta mál ráett nokkuð, en tilefni þeirra 
um ræ ðna voru tvö símskeyti, sem þinginu bárust, annað frá Hrísey og hitt  frá  Ól- 
afsfirði. Þyk ir  oss rétt að senda hv. nefnd afrit  af skeytum þessum. Voru þau á 
þessa leið. ■

„U ndirritaðir ú tgerðarm enn í Hrísey skora hér með á Fiskiþingið að það hlut- 
ist til um það við Alþingi að fella frv. til laga uin takm örkun  á dragnótaveiði. Telj- 
uin enga ástæðu til að takm arka veiðitímann frekar við Norðurland en aðra lands- 
iiluta. Til vara að landhelgin verði fr já ls til veiða október—nóveinber í stað jú lí— 
ágúst.. Hreinn Pálsson, Garðar Ólafsson, Björn J. Ólafsson, Njáll Stefánsson, Einar 
M. Þorvaklsson, Jö ru n d u r  Jóhanncsson, Guðm undur Jörundsson, Júlíus Oddsson, 
Kristján Emonasson.“

„Mótmælum eindregið fram konm u frum varpi á Aljiingi um skerðingu á veiði- 
tíma með dragnót í landhelgi fvr ir  Norðurlandi og skorum  á fiskiþingið að beita 
sér gegn fruniyarpinu og þannig koma í veg fyr ir  hróplegt ranglæti, sem skapast 
nmndi á milli landshluta, ef slíkt frum varp  yrði að lögum. Útgerðarmcnn í Ólafs- 

-firði."
Sjávarútvegsnefnd fiskiþingsins fékk inál þetta til a thugunar, og var svolátandi 

álit frá nefndinni sam þykkt með sainhljóða atkvæðuin:
„Fiskiþingi hefur borizt símskeyti frá ú tgerðarinönnum  í Hrísey og Ólafsfirði 

við Eyjafjörð 11111 að beila sér gegn frv. um skerðingu á veiðitima með dragnót í 
landhelgi fyr ir  Norðurlandi. Áskorun þessari hefur verið vísað til sjávarútvegs- 
nefndar til umsagnar.

Þ a r  sem nefndinni er kunnugt uni, að skoðanir fisk im anna eru mjög skiptar 
um þetta mál, leggur hún  til, að málið verði borið und-ir fiskifræðinga og aflað álits 
þeirra  11111 gildi þess svæðis, er frv. á þingskj. 131 ræðir uni, sem uppeldisstöðvar 
fyr'ir nytjafiska.

Nefndin leggur til, að Alþingi brevti ekki gildandi löguni meðan ekki liggur 
fyr ir  rökstu tt  álit sérfræðinga uin þetta atriði, og enn frem ur uin afla- og fjárhags- 
legt tjón sjóinanna, er dragnótaveiðar stunda, og þ jóðarinnar í heild, er af friðun 
inundi leiða. Fiskiþingið skorar á r ík isstjórnina og Alþingi að láta fara frain rann- 
sókn á þessu og hraða henni sem inest og að henni lokinni taka afstöðu til inálsins."

Oss þykir rétt að taka frani til viðbótar því, sem segir í áliti þessu, að ef drag- 
nótaveiðar vrðu takm arkaðar eiiis og ráð er fyr ir  gert i nefndu frv., hlyti það óhjá- 
kvæmilega að koma sér mjög illa fyr ir  austfirzku útgerðina. Vegna hættu af tundur- 
duflum er austfirzka bátaflotanum  meinað að stunda veiðar á niörgum beztu mið- 
uin fvrir  Auslurlandi. Margir bá tar  hafa því leitað til Norðaustur- og Norðurlands- 
ins á vori og seinni hlu ta  sumars og fram  á haustið, og hefur þessi útgerð getað 
flcytt mörgum útgerðarm anninum  yfir verstu erfiðleikana. Yrði því tekið fyrir  
þetta, niundi það óhjákvæmilega hafa slæmar afleiðingar fyr ir  þá austfirzku útgerð, 
sein byggja hefur orðið afkomu sína á þessuni veiðum.

Að öðru levti höfum vér engu við álit sjávarútvegsnefndar fiskiþingsins að 
bæta.

Virðingarfyllst 

Davíð Ólafsson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis.



Fylgiskjal II.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS
Reykjavík, 9. apríl 1942. 

Sem’svar við heiðruðu bréfi vðar, dags. 19. m arz 1942, þar sem þér biðjið um 
umsögn mina um 31. frum varp  til laga um breyting á lögum nr. 45 13. júní 1937, 
um  dragnótaveiði í landhelgi, vil ég leyfa m ér að taka þetta fram.

1. Þ ar  sem frum varp þetta er í aðalatriðum mjög líkt 116. frum varp i til laga frá 
vorþinginu 1941, er ég gaf háttv irtri  sjávarútvegsnefnd Nd. álit m itt á í hréfi 
dagsettu 2. maí 1941, levfi ég m ér að vísa til nefnds bréfs, og fylgir hér eftirrit 
af þvi.

2. Eins og ég hef bent á í bók m inni: Skarkolaveiðar íslendinga og dragnótin 
(Rvk 1932), sem ég leyfi m ér að láta fylgja þessu bréfi, h rygnir  skarkolinn, 
sem fyrst og fremst er miðað að að friða með takm örkun  á dragnótaveiðum, 
einnig í kalda sjónum, þótt í smáum stíl sé, og er þeirri hrygningu e. t. v. 
ekki lokið fy rr  en í by r ju n  júli. (Sbr. einnig: B. Sæmundsson: íslenzk dýr I. 
Fiskarnir, Rvk 1926, bls. 319—320 og Á. V. Táning: Plaice Investigations in 
Icelandic W aters, Copenh. 1929. bls. 15— 16). Það er því auðsætt, að þótt friðun 
sú, sem gert er ráð fy r ir  í frumvarpinu, gangi mjög langt í þá átt  að skerða at- 
hafnafrelsi ú tgerðarinnar frá  því, sem nú er, er hæpið, að sá tilgangur náist til 
h lítar að friða allan hrygnandi skarkola.

3. Það er alþekkt staðreynd, að sum arm ánuðina jún í—september er mest um ung- 
viði ýmissa nytjafiska á grunnmiðum, þannig að segja má, að frumvarpið geri 
ráð fyrir, að veitt sé með dragnót þegar það verður að teljast einna óheppilegast 
vit frá  bíólógísku sjónarmiði. Ólikt hagkvæm ara fyrir  framtíð fiskistofnanna 
væri að takm arka  veiðina frekar við haustm ánuðina, sept.—des., og væri þá 
þ ar  að auki séð fy r ir  þöi'fum bátaú tgerðarinnar á h inu langa tímabili milli 
s íldarvertíðarinnar á sumrin og þorskvertíðarinnar á vorin.

Með sérstakri virðingu 

Árni F-riðriksson.

Til sjávarútvegsnefndar Nd. Alþingis.


