
Ed. 447. Nefndarálit [154. mál]
um frv. til I um breyt. á 1. nr. 40/1960, um takmarkað leyfi til dragnótaveiða í
fiskveiðilandhelgi íslands undir vísindalegu eftirliti.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur athugað mál þetta og rætt það á fundum sínum. Einnig hefur
nefndin leitað umsagnar um málið frá Fiskifélagi Íslands og atvinnudeild Háskóla
íslands, fiskideild. og fengið svör. Enn fremur hefur nefndinni borizt ályktun
stjórnar Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, sem hún hefur gert um málið.

Meiri hluti stjórnar Fiskifélags Íslands telur, að ekki hafi enn fengizt nægileg
reynsla af dragnótaveiðum í Faxaflóa eða annars staðar við landið, til þess að
draga megi af þeim ályktanir um frambúðarreglu fyrir veiðarnar. Minni hluti, þ. e.
Pétur Ottesen fyrrv. alþingismaður, mælir hins vegar eindregið með samþykkt
frumvarpsins, og telur hann, að það sé brýn nauðsyn, að Faxaflói verði friðaður
fyrir botnvörpu- og dragnótaveiðum.

Í umsögn atvinnudeildar Háskóla Íslands, fiskideildar, kemur fram m. a., að við
tilraunaveiði á ýsu í Garðsjó 1959 var aflinn tæplega 800 fiskar á togtíma, en í
ágústmánuði 1962 reyndist aflinn aðeins 146 fiskar á togtíma á þessu sama veiði-
svæði Fiskifræðingarnir segja síðan: "Ekki er vafamál, að dragnótin á hér ein-
hvern þátt í, hve mikinn, vitum við ekki enn þá, né hvort það sé á nokkurn hátt
hættulegt stofninum."

í ályktun stjórnar Farmanna- og fiskimannasambands Íslands varðandi drag-
nótaveiðarnar segir svo: "Stjórn F.F.S.í. hefur verið andvíg þessum veiðum og
skorar á Alþingi að samþykkja ofangreint frumvarp og stöðva þar með hina hættu-
legu rányrkju, sem rekin er í Faxaflóa með dragnótaveiðum."

í greinargerð fyrir ályktun sinni segir stjórn Farmanna- og fiskimanna sambands
íslands m. a.: "Dragnótin var leyfð og skyldi rekin undir ströngu eftirliti eða smá-
sjá, sem óþarft er að fjölyrða um. Það kom brátt í ljós, að skakkar reyndust
áætlanirnar eða fullyrðingarnar um flatfiskmagnið, því að hann reyndist minnstur
hluti aflans og hvergi nærri sá, sem búizt var við og leyfisveitingin mun hafa
verið byggð á."

Sjávarútvegsnefnd var ekki á einu máli um afgreiðslu málsins. Undirritaður
meirí hluti nefndarinnar mælir með því, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt, en
minni hlutinn, Kjartan J. Jóhannsson og Sigurvin Einarsson, mun skila séráliti.
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