
Nd. 107. Frumvarp ti! lag-a [68. mál]
um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967,um bann gegn veiðum með botnvörpu og
flotvörpu.

FIm.: Björn Pálsson.

. 1. gr.
Önnur málsgrein 1. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er ráðherra einnig að veita bátum, sem eru 40---100 lestir, leyfi til tog-

veiða innan þeirra marka, sem ákveðin eru i reglugerð nr. 21 19.marz 1952,ef eftir-
farandi skilyrði eru fyrir hendi:
a. Hafrannsóknastofnunin og Fiskifélag Islands mæli með þvi að heimila tog-

veiði og hafi gert tillögur um takmörkun veiðisvæða og tölu þeirra fiskibáta,
sem veita á undanþágu.

b. Sveitarstjórnir eða bæjarstjórnir þeirra kauptúna eða kaupstaða, sem að veiði-
svæðunum liggja, mæli með að veita slikar undanþágur og lýsi yfir þvi, að
vöntun sé á hráefni vegna atvinnuástands viðkomandi staða.

c. Að ákveðið sé, þegar bátum er veitt undanþágu til togveiða, hvar afli skuli
lagður upp til vinnslu, og við það miðað, að verkun aflans fari fram þar, sem
um atvinnuskort er að ræða.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta var flutt á síðasta þingi, en varð ekki útrætt. Frv. fylgdi svo

hljóðandi greinargerð:
Árið 1958 var fiskveiðilandhelgin ákveðin 12 mílur frá grunnlinupunktum. ls-

lenzkum togveiðiskipum voru þó veittar nokkrar undanþágur til veiða innan 12
milna línunnar á vissum árstímum og ákveðnum svæðum. lslenzku togararnir virð-
ast hafa hlýtt þessum reglum, en togbátar sunnanlands eigi til fulls.

Algengt var, að 50---100 lesta bátar stunduðu togveiðar. áður en fiskveiðiland-
helgin var stækkuð, en mjög var það misjafnt eftir landshlutum. Fór það m. a. eftir
botnlagi veiðisvæðanna og hve auðvelt var að afla fisks með öðrum veiðitækjum.
Veiðisvæði togbáta voru einkum sunnan við land og norðan. Minni togbátar geta
eigi veitt á miklu dýpi. Aðstaða þeirra varð því mun lakari við útfærslu landhelg-
innar. Þróunin hefur orðið sú, að norðanlands hefur veiði togbáta lagzt niður.
Kostnaður við útgerð linubáta hefur farið vaxandi, og rekstur þeirra ber sig eigi.
Nær ógerlegt hefur verið að fá nægan mannskap á linubáta. Veldur þar miklu um
aukin sildveiði og fjölgun stórra síldveiðibáta. Færabátar stunda ekki veiðar nema
Uma úr árinu, og afli þeirra er takmarkaður. Tilfinnanleg vöntun hefur þvi verið
á fiskmagni til að fullnægja þörfum fiskvinnslustöðva og til úrbóta takmarkaðri at-
vinnu i kauptúnum og kaupstöðum norðanlands. Þessa hefur einkum gætt vestan
til á Norðurlandi. Húsavik, Raufarhöfn og Þórshöfn liggja nær úthafinu en kaup-
túnin við Húnaflóa og Skagafjörð. Skemmra er á fiskimið og þvi auðveldara að
afla fisks á minni báta. Vinna við verkun og vinnslu sildar hefur verið þeim
mun meiri sem austar dregur. Sunnanlands stunda bátar togveiðar án þess að taka
fullt tillit til þess, hvað lög og reglur mæla fyrir um. Virðist vera þegjandi sam-
komulag linu- og netabáta annars vegar og togbáta hins vegar, að þeir fyrr nefndu
kæri eigi, en þeir siðari valdi eigi veiðarfæratjóni. Sunnanlands og vestan eru aðal-
hrygníngarstöðvar fisksins og mikil veiði i marz og april. Út af Vestfjörðum eru
mjög góð skilyrði til linuveiða, en óhentugt til togveiða fyrir minni báta. Kaup-
tónin á vesturhluta Norðurlands hafa þvi önnur og lakari skilyrði til fisköflunar en
algengast er i öðrum landshlutum. Eina ráðið til úrbóta á þessum aðstöðumun er
að opnun landhelginnar fyrir islenzka togara leysir ekki rekstrarvandamál þeirra



að veita nokkrum bátum undanþágu til togveiða að einhverju leyti innan þeirra
marka, sem ákveðin eru í reglugerð nr. 21 19. marz 1952. Sjálfsagt er að fram-
kvæma slíka undanþágu í samráði við fiskifræðinga okkar og sveitar- eða bæjar-
stjórnir þeirra staða, sem útgerð viðkomandi báta er starfrækt frá. Rétt væri að
ákveða tölu bátanna og þau veiðisvæði, sem heimilt væri að stunda togveiðar á
innan landhelgi. Reynslan yrði svo að skera úr um það, hvað hagkvæmast væri
í þessum efnum. Norðlendingar hafa eigi viljað brjóta fiskveiðilöggjöfina. Þess
eiga þeir ekki að gjalda. Ég álít, að framtíð vissra kauptúna norðanlands sé að
verulegu leyti undir því komin, að ráðstafanir í þá átt, sem þetta frumvarp gerir
ráð fyrir, verði gerðar sem fyrst. Munur á aðstöðu togbáta og línubáta er eink-
um þessi:
a. Hægt er að komast af með 5 manna áhöfn á togbát, en 11 menn vinna við línu-

bát, sem er 5().........100lestir.
b. Veiðarfærakostnaður togbáta er mun minni og beitukostnaður enginn, en sá

liður er nú mjög tilfinnanlegur.
e, Hægt er að stunda togveiðar 8-10 mánuði árlega norðanlands, en línuveiðar

tæplega nema 3 mánuði með 50-100 tonna bátum. Afli verður þvi meiri og
jafnari hjá togbátum.

d. Togbátar hafa mun meiri möguleika að bera sig fjárhagslega en linubátar. Jafn-
ari afli veldur þvi, að hægt er að leita nýrra leiða til að auka verðmæti sjávar-
aflans.

e. Eina leiðin til að auka fiskafla verulega í kauptúnum oQkaupstöðum á vestur-
hluta Norðurlands er að veita vissri tölu báta undanþágu til togveiða innan
landhelgi vissa tíma á ákveðnum svæðum. Slík ráðstöfun, ef hagkvæm reyn-
ist, gæti því breytt aðstöðu þess fólks, sem þar býr.
Meiri fiskafli skapar aukna atvinnu og gerir fólksfjölgun mögulega. því fylgir,

að byggja þarf íbúðarhús. Verzlun, iðnaður og ýmiss konar þjónusta fer vaxandi.
Að sjálfsögðu er æskilegast, ef bátum er veitt undanþága til togveiða. að þeir eigi
heima og séu reknir frá viðkomandi stöðum. Aðstoða yrði efnilega sjómenn til að
kaupa hentuga báta, gegn því að þeir starfræktu þá frá ákveðnum stöðum. Atvinnu-
jöfnunarsjóður gæti gert mikið gagn í þeim efnum. Til mála gæti einnig komið að
veita aðkomubátum undanþágu til togveiða. ef þeir legðu aflann upp til vinnslu
þar, sem úrbóta væri þörf i atvinnumálum.

Skoðanir eru vafalaust skiptar um veiði togbáta innan landhelgi. Vitað er, að
bátar sunnanlands hafa stundað togveiði að einhverju leyti innan landhelgi um
árabil. Eigendur slíkra báta hafa verið sektaðir, en þær sektir hafa sjaldan eða
aldrei verið innheimtar. Allir hljóta að vera sammála um, að gagnslítið og óskyn-
samlegt sé að hafa lög og reglur þannig, að þeir aðilar, sem löggjöfin snertir, þver-
brjóti hana. Ef lögin eru þörf og viturleg. á að framfylgja þeim, séu þau óhagkvæm
og óskynsamleg, á að breyta þeim. Hitt gefur auga leið, að sé skaðiaust, að tugir
báta stundi togveiðar á aðalhrygnigarsvæðunum meiri hluta árs, hlýtur að vera
óskaðlegt, að fáeinir bátar stundi togveiðar á grunnmiðum norðanlands, þar sem
litlar hrygningarstöðvar eru. Ljóst er, að eigi bætir það sálarfrið eða siðgæði við-
komandi skipstjóra og útgerðarmanna að brjóta veiðireglur og eiga von á því á
hverri stundu að vera staðnir að þvi. Slík vinnuskilyrði eru næsta óhagkvæm og
ekki til þess fallin að auka aflamagnið. Það er því óverjandi af ríkisvaldinu að
gera ekkert i þessum málum. Ég hef heyrt, að ástæðan fyrir aðgerðaleysinu sé að
öðrum þræði sú, að ekki náist samkomulag um, hvort leyfa skuli stórum togurum
frekari veiði en þeir hafa nú innan landhelgi. Sú ástæða ein er ekki næg afsökun,
því að það mál er annars eðlis. Rekstur stærri togskipa er ástæðulaus, geti þau
ekki sótt aflann á dýpri og fjarlægari mið en bátarnir. Ódýrara og hagkvæmara
er að nota minni skip til fiskveiða á grunnmiðum. Togararnir selja oft aflann
óunninn úr landi, en bátarnir leggja að jafnaði upp til vinnslu, enda er starfræksla
bátanna undirstaða atvinnulifsins i flestum kauptúnum við sjóinn. Viðurkennt er,



nema að litlu leyti. Slík ráðstöfun mundi hins vegar gera hlut fiskibáta mun lak-
ari. Þetta er sumum togaraeigendum ljóst, og einhuga eru þeir ekki. Guðmundur
Jörundsson á og rekur einn stærsta togara landsins. Hann lýsti því yfir á fjölmenn-
um fundi fyrir skömmu, að hann væri á móti því að opna landhelgi frekar en nú
er gert fyrir stór togskip. Vafalaust fullnægja islenzku togararnir ekki nútímakröf-
um að öllu leyti. Jafnhliða þvi, sem lagt væri út í að kaupa ný og fullkomin tog-
skip, þarf að gæta þess, að þau geta ekki keppt við hliðstæð skip annarra þjóða,
nema tryggt sé, að hægt sé að selja aflamagnið fyrir hliðstætt verð.

Ég flyt þetta frumvarp í þeirri von, að það megi verða til þess að flýta fyrir,
að mál þetta leysist sem fyrst og á sem hagkvæmastan hátt, jafnvel þótt mér sé
ljóst að fenginni reynslu, að ríkisstjórnin ætlast ekki til, að samþykkt séu önnur
frumvörp en hún flytur sjálf eða lætur flytja.


