
Ed. 475. Nefndarálit [4. mál]
um frv. til I. um hvalveiðar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það m. a. við atvinnudeild háskólanns (fiski-
deildina), einkum þann kafla þess, sem snertir reglur um takmörkun veiðileyfa
og eftirlit með veiðunum. Hefur nefndin einnig kynnt sér þau gögn, sem Hvalur
h/f sendi henni varðandi afgreiðslu málsins. Er nefndin þeirrar skoðunar, að rétt
sé að gæta hófs um leyfisveitingar og hafa þá jafnan hliðsjón af þeim upplýsing-
um, sem fyrir liggja á hverjum tíma um hvalastofninn á veiðisvæðinu. Væri ekki
óeðlilegt, að tekin yrði upp samvinna við alla þá aðila, sem sækja á sama hvalveiði-
svæði, um hve marga bláhvali skuli leyft að veiða árlega, líkt og á sér stað um þá,
sem sækja hvalveiðar í suðurhöf. Væri það verkefni atvinnudeildarinnar að afla
um þetta upplýsinga til leiðbeiningar fyrir ráðuneytið, sem samkv. 4. gr. frv. er
veitt vald til að takmarka veiðina, ef nauðsynlegt þykir.

Þá ræddi nefndin einnig við ráðuneytið um ákvæði 6. gr. Er þess vænzt, að
eftirlitið verði ekki gert dýrara eða umfangsmeira en nauðsynlegt er, t. d. með því
að skipa í það sérstaka fastlaunaða menn, heldur verði þetta samræmt við önnur
störf á líkan hátt og verið hefur.

Einn nefndarmanna (StgrA) var fjarstaddur vegna veikinda, er málið var af-
greitt.

Að fengnum öllum upplýsingum er nefndin hefur þannig aflað sér, leggur hún
til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Aftan við 1. málsgr. bætast við 2 málsl., er orðist svo: Áður en leyfi

er veitt, skal ráðherra leita umsagnar Fiskifélags íslands og Atvinnudeildar
háskólans (fiskideildar). Ef báðar þessar stofnanir telja, að gengið sé of nærri
hvalastofninum með nýjum veiðileyfum, skal umsókn synjað.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Erlend skip má ekki nota til hvalveiða nema með leyfi atvinnumálaráð-

herra. Skulu slík leyfi eigi veitt til lengri tíma en eins árs í senn. Eigi skal
þetta þó skerða þau leyfi, sem þegar hafa verið veitt.

Alþingi, 18. marz 1949.
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