
Ed. 469. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 72 7. maí 1928, um hvalveiðar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það allýtarlega. Sendi hún það til umsagnar
til Farmanna- og fiskimanna sambands íslands, Fiskifélags Íslands, Atvinnudeildar
háskólans og Landssambands Ísl. útvegsmanna. Bárust nefndinni svör frá 3 þessara
aðila, og eru þau birt hér með sem fylgiskjöl. Frá Farmanna- og fiskimannasam-
bandinu bárust nefndinni hins vegar engin svör.

Nefndin er sammála um, að eins og nú er ástatt í landinu um sérþekkingu á
hvalveiðum, sé ekki unnt að starfrækja hvalveiðistöð hér á landi, nema leyfi eins
og farið er fram á í frv. sé veitt. Hins vegar hefur verið á það bent, hvort rétt væri
nð stuðla að starfrækslu hvalveiðistöðvar í Hvalfirði með því að veita slíkt leyfi,
þar sem töluverður uggur er í mönnum um það, að lím- og blóðvatn frá verksmiðj-
unni kynni að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir síldargöngur í fjörðinn og e. t. v.
eyðileggja þá miklu möguleika, sem bundnir eru við áframhaldandi síldveiði í Hval-
firði, svipaða og verið hefur þar tvö undanfarin ár. Af þessum ástæðum þótti nefnd-
inni rétt að senda málið til umsagnar til þeirra aðila, sem færastir mættu teljast til
að fella hér um úrskurð. Það er ljóst, að það er engum erfiðleikum bundið að ganga
svo frá þessum atriðum tæknilega, að ekkert tjón sé að fyrir veiði á firðinum, m. a.
með því að láta vatnið renna í gegnum þar til gerða þró, sem hreinsaði úr því öll
lífræn efni, áður en það færi til sjávar, enda er þetta og skoðun þeirra aðila, sem
umsögn hafa sent um málið til nefndarinnar.

í trausti þess, að svo sé búið um þessi mál af hendi ríkisstjórnarinnar, að engin
hætta teljist af þessum rekstri fyrir síldveiði í firðinum, leggur nefndin til, að
frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 10. marz 1948.

Gísli Jónsson, B. Kristjánsson, Sigurjón A. Olafsson.
form., frsm. fundaskr.

Pétur Magnússon. Steingr. Aðalsteinsson.

Fylgiskjal I.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavík, 6. marz 1948.

Með bréfi, dags. 28. f. m., óskaði hv. nefnd umsagnar vorrar um meðfylgjandi
frumvarp til laga um hvalveiðar.

Félagsstjórnin hefur rætt þetta mál á fundi og samþykkti um það svofellda
ályktun:

"Félagsstjórnin mælir með efni þessa frumvarps. Um hitt atriðið, hver áhrif
rekstur stöðvarinnar gæti haft á síldveiðar í Hvalfirði, hefur stjórnin ekki aðstöðu
til að dæma. Hins vegar gengur stjórnin út frá því sem sjálfsögðum hlut, að ráð-
stafanir verði gerðar til þess, að affall frá stöðinni verði síað í landi, áður en það
fær framrás til sjávar."

Virðingarfyllst

f. h. fiskimálastjóra

Arnór Guðmundsson.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar, Alþingi.



Fylgiskjal II.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS
Reykjavik, 4. marz 1948.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis.

Oss hafa borizt tilmæli yðar um umsögn varðandi frumvarp til laga um hval-
veiðar "og þá sérstaklega um það, hvort þér teljið, að hvalveiðistöð, sem hugsað
er að starfrækja í Hvalfirði, mundi hafa áhrif á síldveiði, sem stunduð er þar, en
raddir hafa heyrzt um það, að slík starfræksla sé hættuleg i námunda við síldveiði-
svæði".

Áhrif úrgangsefnanna frá hvalvinnslustöð gæti maður aCallega hugsað sér
tvenns konar:

1. Úrgangsefnin grugga sjóinn nærri vinnslustöðinni, og kynni það að hafa
einhver áhrif á göngur fiska í fjörðinn.

2. Úrgangsefnin kynnu að hafa breytingar á plöntum og dýralifi í för með sér,
en þessar breytingar kynnu að valda truflunum, sem hefðu áhrif á síldarstofninn.

Fyrra atriðinu hefur áður verið gaumur gefinn, vegna þess að þetta atriði olli
talsverðum deilum um síðustu aldamót, þegar hvalveiðar voru stundaðar á Vest-
fjörðum. Dr. Bjarni heitinn Sæmundsson gaf þessum málum mikinn gaum, enda
sérstaklega falið að afla upplýsinga "um áhrif hvaldráps við strendur landsins á
síld og þorskgöngur í firði inn" (sjá Fiskirannsóknir 1900, Andvari XXVI). Hann
bendir á, að hvalveiðum hafi verið um kennt, er veiði brást í 2 ár á Vestfjörðum, og
segir svo:: "En svo kom fiskaflinn aftur og hefur aldrei brugðizt síðan og síld oft
verið mikil þrátt fyrir hvalveiðarnar, og meira að segja, síld hefur gengið meira á
Arnarfjörð siðan, og fiskur hefur lagzt að í þeim fjörðum, sem hvalveiðistöðvar
eru við .... " (sjá Fiskirannsóknir 1901, Andvari XXVIII, bls. 136).

Bjarni Sæmundsson getur líka hvað eftir annað athugana, er benda í þá átt, að
gruggaöur sjór sé fiski göngum ekki slíkur tálmi, er margir ímynda sér, og fellst ég
á þá skoðun.

Samkvæmt upplýsingum, er ég hef fengið hjá verkstjóra fyrirhugaðrar hval-
vinnslustöðvar í Hvalfirði, en magn úrgangsefna ætlað ca. 20 tonn á sólarhring. Mér
þykir það með öllu ólíklegt, að þetta magn geti haft veruleg áhrif til þess að gera
fjörðinn gruggugan nema í næsta námunda við vinnslustöðina. og sennilega fellur
talsverður hluti úrgangsefnanna til botns mjög fljótlega, og mætti láta gera á þessu
athugun, þegar vinnsla er hafin.

]~g kem þá að síðara atriðinu, sem frá mínu sjónarmiði skiptir talsverðu máli.
1 límvatninu finnast mörg næringarefni (sérstaklega fosföt, nitröt og uppleyst

lífræn efni), sem auka plöntugróðurinn til mikilla muna. Hins vegar er talið senni-
legt, að mjög mikill plöntugróður hafi skaðleg áhrif á síldargöngur, og er fyrir-
brigði þetta einkum þekkt frá síldveiðum í Norðursjónum. Það eru smáþórungar
(Phaeocystis), sem valda þessu fyrirbrigði, og vaxa þeir einkum í byrjun gróðrar-
tímabilsins að vori, en geta líka valdið truflunum að hausti til. Nefnd tegund hefur
þó ekki fundizt hér við land, svo nein hætta stafi af henni.

Próf. Ove Paul sen gerði árið 1903 (í maí og ágúst) rannsókn á svifi fyrir utan
hvalvinnslustöðvar við Mjóafjörð, Eskif jörð og Fáskrúðsfjörð, og segist hann ekki
geta fundið nein merki þess, að nærvera hvalvinnslustöðvarinnar hafi nein veruleg
áhrif. (In the composition of the plankton I have been unable to discover any im-
portant feature indicating that a change in it might have been produced by the
whaling-station, )

Ég er hins vegar á þeirri skoðun, að límvatn hafi talsverð áhrif á svifið. Byggi
ég þetta lÍ athugunum, gerðum fyrir utan síldarbræðslustöðvarnar á Norðurlandi i
júlí síðastliðið sumar. Þá var ákaflega mikill gróður kísilþörunga í Eyjafirði, innan
við Hrísey, en engin síldaráta.



Enn fremur varð þörunga vart fyrir utan Siglufjörð, og fyrir utan Raufarhöfn
voru þórungar eingöngu í svifinu, en engin síldaráta.

Um áhrif þörunganna CPhaeocystis) segir merkur vísindamaður (R. E. Savage,
1930: It may partially or quite ruin a fishery by acting as an almost impassable bar-
rier to the shoaling of herring on the usual fishing grounds."

Ég tel mögulegt, að um lík áhrif geti verið að ræða, þegar mikið magn kísil-
þörunga er í hafinu, eins og ástatt var í Eyjafirði í sumar.

Nú horfir málið allt öðruvísi við, þegar um ræðir hvalvinnslustöð i Hvalfirði,
vegna þess að hér er um vetrarsíldveiði að ræða. A þeim tíma árs er svo lítið um
plöntugróður i hafinu, að engin hætta stafar af slíkum gróðri. Þótt ég teldi byggingu
hvalvinnslustöðvar varhugaverða, ef um sumarsíldveiði væri að ræða í firðinum, verð
ég að álíta, að á vetrarsíldveiði geti plöntugróður aldrei haft nein áhrif.

Ég tel þess vegna ekki neinar athuganir henda í þá átt, að vetrar síldveiðum i
Hvalfirði stafi hætta af hvalvinnslustöð innst við fjörðinn, en vildi hins vegar mæla
með því, að athuganir yrðu gerðar á áhrifum límvatnsins i sjónum, þegar vinnsla
stöðvarinnar hefst.

Með sérstakri virðingu,
f. h. Fiskideildar

Hermann Einarsson.
:Fylgiskjal III.

LANDSSAMBAND tSLENZKRA ÚTVEGSMANNA
Reykjavík, 8. marz 1948.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis.

Vér höfum móttekið heiðrað bréf sjávarútvegsnefndar, dags. 28. febrúar, ásamt
frumvarpi til laga um hvalveiðar.

Oskar nefndin eftir umsögn vorri um frumvarpið og þá sérstaklega það, hvort
vér teljum, að hvalveiðistöð, sem fyrirhugað er að starfrækja í Hvalfirði, mundi
hafa áhrif á síldveiði, sem stunduð er þar, og bendið þér á, að raddir hafi heyrzt um
það, að slík starfræksla sé hættuleg í námunda við síldveiðisvæði.

Í sambandi við framanritað óskar stjórnarfundur vor, haldinn 5. þ. m., að taka
fram eftirfarandi:

I. Út af frumvarpi því, er fyrir liggur með bréfi yðar, um heimild fyrir sér-
leyfishafa að nota þrjú erlend skip til hvalveiðanna, telur stjórn L.t.Ú., að veita
beri þá heimild, því að bæði er, að engin hvalveiðiskip eru til hér á landi eða kunn-
áttumenn til slíkra veiða, og Í þriðja lagi er reynsla fengin fyrir því á yfirstandandi
vertíð, að miklir örðugleikar eru á því að fá vinnuafl til sjósóknar, sem vafalaust
mundi einnig koma niður á hvalveiðiskipum og jafnframt auka á erfiðleikana i þess-
um efnum hjá öðrum skipum.

II. Um fyrirspurn yðar varðandi hættu, sem mundi stafa af þvi að starfrækja
hvalveiðistöð Í námunda við síldveiðisvæðið í Hvalfirði, teljum vér oss eigi dómbæra
í þeim efnum, og ætti að vorum dómi að leita álits sérfróðra manna, fiskifræðinga
vorra, um það atriði. Hins vegar er það álit vort, að ef úrgangsefni og vatn frá hval-
veiðistöðinni yrði látið síast í gegnum sand eða malarkamh, áður en það rennur í
sjó fram, mundi að vorum dómi síldveiðisvæðinu í Hvalfirði ekki stafa nein hætta
frá hvalveiðistöðinni Í Hvalfirði, og má í þessu sambandi geta þess, að raddir hafa
um það heyrzt, að síldveiðisvæðinu muni stafa meiri hætta af blóðvatni því, er veiði-
skipin losa sig við, meðan þau stunda veiðarnar.

III. Í sambandi við mál það, sem hér um ræðir, vill stjórn Landssambandsins
vekja athygli hæstvirtrar sjávarútvegsnefndar á eftirfarandi atriðum, sem vér álit-
um svo þýðingarmikil varðandi framtíðarsíldveiðar í Hvalfirði, að þau verði tekin
til meðferðar á Alþingi.



a. Að nú þegar verði skip fengið til rannsóknar á síldargöngunum í Faxaflóa, eftir
að síldveiðinni í Hvalfirði er lokið og síldin virðist hafa gengið úr firðinum út í
Faxaflóa.

b. Að athuga möguleikana á því, að Hvalfjörður verði hreinsaður af kafbátanetinu.
sem valdið hefur miklum skemmdum á veiðarfærum skipanna í vetur, svo og
einnig hreinsaður af dauðri síld, sem fallið hefur á botn fjarðarins við hinar
Uðu "sprengingar" á nótum skipanna.

c. Að rannsakað sé, hvort ekki er nauðsynlegt að skipuleggja vetrarsíldveiðarnar
í Hvalfirði í framtíðinni þannig að takmarka veiðiskipafjölda svo, að ekki verði
of mikil áníðsla á hinu takmarkaða veiðisvæði, til að fyrirbyggja algera eyði-
leggingu, sem af því gæti leitt, að of mörg skip stunduðu þar veiðar.

Virðingarfy lIst,

f. h. Landssambands islenzkra útvegsmanna
J. V. Hafstein.


