
Ed. 430. Nefndarálit [142. mál]
um frv til l. um breyt. á 1. nr. 40 1960, um takmarkað leyfi til dragnótaveiða í
fiskveiðilandhelgi íslands undir vísindalegu eftirliti.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað mál þetta og rætt það á fundum sínum. Einnig hefur
nefndin leitað umsagnar um málið frá Fiskifélagi íslands, atvinnudeild Háskóla
Íslands (fiskideild) o. fl.

Þegar nefndin afgreiddi málið á fundi sínum, hafði aðeins borizt umsögn frá
atvinnudeild háskólans (fiskideild ), og vísar deildin þar m. a. í bréf sitt frá 11.
marz 1963. í umræddu bréfi 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 veiðisvæði. Fiskifræðingarnir segja síðan:
"Ekki er vafamál, að dragnótin á hér einhvern þátt í, hve mikinn, vitum við ekki
enn þá, né hvort það sé á nokkurn hátt hættulegt stofninum." Í niðurlagsorðum
bréfs fiskideildarinnar, dags. 4. marz sv L, segir: "Af því, sem vitað er um ástand
þorsk-, ýsu- og skarkolastofnsins hér við land, telur fiskideildin ekki ástæðu til
að banna dragnótaveiði i Faxaflóa."

Þá hefur Alþingi borizt bréf og áskorun frá 227 sjómönnum og útgerðarmönn-
um á Akranesi og enn fremur áskorun frá hreppsnefnd Gerðahrepps, dags. 26. febr.
s.l., þar sem í báðum tilfellum er eindregið hvatt til þess, að Alþingi samþykki
frumvarp til laga um bann við dragnótaveiðum i Faxaflóa.

Það er álit nefndarinnar, að samþykkja beri ofangreint frumvarp og stöðva
þar með hina hættulegu rányrkju, sem rekin er í Faxaflóa með dragnótaveiðunum.
- Tveir nefndarmanna, Ólafur Jóhannesson og Þorv. Garðar Kristjánsson, áskilja
sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum, er fram kunna að koma við
frumvarpið. Einn nefndarmanna, Helgi Bergs, var fjarverandi, þegar málið var
afgreitt.

Jón Árnason,
form., frsm.

Alþingi, 2. apríl 1964.
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