
sþ. 540. Nefndarálit [74. mál]
um till. til þál. um undirbúning heildarlöggjafar um hagnýtingu fiskimiðanna um-
hverfis landið.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað tillöguna og fengið um hana umsögn Hafrannsókna-
stofnunarinnar, Landssambands ísl. útvegsmanna og stjórnar Fiskifélags Íslands.
Allar þessar umsagnir eru jákvæðar að því er meginefni till. varðar. Stjórn Fiskifé-
lagsins bendir þó á, að í lögum séu allvíðtækar heimildir til ráðstafana á þessu sviði.
Með umsögninni sendi hún nefndinni samþykktir síðasta Fiskiþings um togveiðar,
dragnótaveiðar og rækjuveiðar, en hafði áður sent samþykktir Fiskiþingsins um
friðun hrygningarsvæða og fiskirækt. Er ástæða til að hvetja alþingismenn til að
kynna sér það, sem Fiskiþingið hefur ályktað um þessi mál, og greinargerðir, er
ályktununum fylgja.

Þegar till. kom til afgreiðslu, ákvað meiri hl. allsherjarnefndar að leggja til
við Alþingi, að till. verði vísað til ríkisstjórnarinnar, án þess að nefndin eða þingið
Játi uppi álit sitt á málinu.
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Minni hl. er hins vegar þeirrar skoðunar, að setning heildarlöggjafar um hag-
nýtingu þjóðarinnar á fiskimiðunum við landið sé svo mikilsvert mál, að Alþingi
megi ekki láta undir höfuð leggjast að láta í ljós vilja sinn um það, hvort undirbúa
skuli slíka löggjöf eða ekki, og þá ef það beri að gera, hvernig að þeirri endurskoðun
skuli unnið. En í tillögunni er lagt til, að milliþinganefnd annist undirbúning slíkrar
löggjafar og að Alþingi kjósi sjálft meiri hl. nefndarinnar, en aðrir nefndarmenn
verði tilnefndir af Hafrannsóknastofnuninni, útvegsmönnum og sjómönnum.

í greinargerð till, segir, að það sé nú nokkuð almennt viðurkennt, að setja þurfi
reglur um hagnýtingu auðæfa hafsins, og hafi m. a. verið um þetta rætt í vetur á
þingi Hinna sameinuðu þjóða. Flestum hugsandi mönnum sé ljós sú hætta, sem
hömlulaus veiði geti haft á fiskstofnana. íslendingar eigi þjóða mest undir því, að
vel takist í þessum efnum. Þeim beri því skylda til að ganga á undan með skipu-
lagningu veiðanna Í fiskveiðilandhelgi sinni. Reglur, sem miðist við hámarksarð-
semi veiðanna án þess að ganga of nærri fiskstofnunum, og þá fyrst og fremst ung-
fiskinum, muni duga vel í baráttunni fyrir rýmri fiskveiðilandhelgi, en hana sé lífs-
nauðsyn að fá sem fyrst.

Á þetta sjónarmið vill minni hl. fallast. Hann leggur því til, að till. verði sam-
þykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
I stað ,,2 nefndarmenn" í tillgr. komi: 1 nefndarmann, Fiskifélag íslands 1

nefndarmann.
Alþingi, 5. april 1968.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Jónas Árnason. Vilhjálmur Hjálmarsson.

Fylgiskjal I.

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Alþingishúsinu, Reykjavík.

Ég leyfi mér að vísa í bréf nefndarinnar, dagsett 14. þ. m., varðandi till. til þál.
um undirbúning heildarlöggjafar um hagnýtingu fiskimiða umhverfis landið.

Skynsamleg nýting fiskistofnanna er eitt aðalatriðið í fiskveiðalöggjöf okkar
og hlýtur að byggjast á niðurstöðum vísindalegra rannsókna um áhrif veiðanna á
hina einstöku stofna. Það er þó rétt að benda á, að ekki er hægt að leysa þetta mál
til fulls, nema til komi samvinna allra þeirra þjóða, er sækja í þessa stofna. Erum
við Íslendingar meðlimir í hinni s. Ic Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðanefnd og
verðum því að reyna að leysa okkar alþjóðlegu fiskveiðavandamál innan ramma
þessa samnings.

Hagnýting fiskveiðilögsögunnar er hins vegar okkar eigið mál, að svo miklu
leyti sem veiðar á því svæði ekki brjóta í bága við æskilega hámarksnýtingu. Það
er nauðsynlegt, að athugaðir séu til fulls allir möguleikar á skiptingu veiðisvæða
eftir veiðiaðferðum, en hætt er samt við, að ekki sé hægt að ákveða slíkt til langs
tíma vegna þess, hve breytilegar fiskgöngur eru, sérstaklega á vetrarvertíð. Hér
koma vitanlega inn í mörg önnur sjónarmið en vísindaleg, en segja má almennt, að
frá fiskifræðilegu sjónarmiði sé nokkuð sama, á hvern hátt fiskur er drepinn, það
sem hér skiptir mestu máli, er, að séð sé nægjanlega fyrir afkomu stofnsins og að
fiskur sé veiddur það gamall, að hann gefi af sér mestan arð.

Skoðunum manna á "skaðsemi" einstakra veiðarfæra verður víst ekki breytt
með lagaboði, þar verður reynslan ólygnust. Hafrannsóknastofnunin vill benda á,
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að þyrlað hefur verið upp miklu moldvíðri um skaðsemi botnvörpu og dragnótar,
og er þá oftast miðað við þann tíma, þegar ekki voru til nein ákvæði um möskva-
stærð i þessum veiðarfærum. Nú eru hins vegar í gildi ákvæði um lágmarksmöskva-
stærð, sem hafa í för með sér mjög aukna vernd smáfisks. Telur stofnunin sjálf-
sagt, að landhelgin verði betur nýtt að því er snertir þessar veiðiaðferðir.

Með hliðsjón af þvi, sem hér hefur verið nefnt, getur stofnunin mælt með, að
fram' verði látin fara athugun likt því, sem þáltill. gerir ráð fyrir. Í samsetningu
nefndarinnar er hlutur útvegsmanna og sjómanna nokkuð litill og einnig virðist
eðlilegt, að Ftskífélag Islands eigi fulltrúa í nefndinni.

Virðingarfyllst,
Jón Jónsson.

Fylgiskjal n.

LANDSSAMBANDtSLENZKRA ÚTVEGSMANNA
Reykjavik, 8. marz 1968.

Visum til bréfs háttvirtrar allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis frá 14. febrúar
1968, ásamt þar meðfylgjandi tillögu til þingsályktunar um undirbúning heildar-
löggjafar um hagnýtingu fiskimiðanna umhverfis landið.

Samtökin vilja lýsa sig samþykk þingsályktunartillögu þessari, að öðru leyti en
þvi, að i stað 9 manna nefndar komi 5 manna nefnd þannig skipuð:

1 maður tilnefndur af Hafrannsóknastofnuninni, 2 menn tilnefndir af Lands-
sambandi isl. útvegsmanna og auk þess verði i nefndina skipaðir 2 fiskiskipstjórar.

Virðingarfyllst,

f. h. Landssambands isl. útvegsmanna,
Gunnar I. Hafsteinsson.

Allsherjarnefnd sþ. Alþingis, Alþingi, Reykjavik.

Fylgiskjal IlL

FISKIFÉLAG ISLANDS
Reykjavik, 20. marz 1968.

Stjórn Fiskifélagsins hefur haft til athugunar bréf yðar, dags. 14. febr. s.l., ásamt
tillögu til þingsályktunar um undirbúning heildarlöggjafar um hagnýtingu fiski-
miðanna umhverfis landið.

Telur stjórnin, að gagnlegt gæti verið að taka þetta mikilsverða mál til yfir-
vegunar, einkum með það fyrir augum að samræma hin ýmsu lög þar að lútandi.

Allmargar reglugerðir hafa verið settar í þessu tilliti, og þyrftu þær væntanlega
einnig samræmingar við. Fiskiþing og stjórn Fiskifélagsins hafa fjallað um ýmsa
þætti þessa máls og gert um það ályktanir. Aður hefur hv. allsherjarnefnd verið
send samþykkt siðasta Fiskiþings um friðun hrygningarsvæða og fiskirækt. Hjálagt
leyfum vér oss að senda nefndinni samþykktir Fiskiþings um togveiðar, dragnóta-
veiðar og rækjuveiðar. I ályktuninni um togveiðar er m. a. einnig lagt til, að sér-
stakt eftirlit undir stjórn Landhelgisgæzlunnar verði tekið upp með fiskveiðum innan
fiskveiðilögsögunnar .

Stjórn Fiskifélagsins leyfir sér hins vegar einnig að benda á, að núgildandi lög,
einkum um visindalega verndun fiskimiða landgrunnsins og um rétt til fiskveiða í
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landhelgi, virðast vera það víðtæk, að heimilt sé samkvæmt þeim að setja nauðsyn-
legar reglur um fiskveiðar innan flskvetðílðgsðgunnar, nema togveiðar og dragnöta-
veiðar, þar m. t. skiptingu í veiðisvæði.

Stjórn Fiskifélagsins leyfir sér að mæla með þvi, ef um nefndarskipan sam-
kvæmt tillögunni verður að ræða, að Fiskifélagið eða Efnahagsstofnunin eða báðar
þessar stofnanir fái rétt til að nefna mann í nefndina. Hagnýting fiskimiða o'
stjórnun fiskveiða er ekki siður mál efnahagslega en fiskifræðilegs eðlis. Þetta er
nú viðurkennt af flestum alþjóðlegum stofnunum, sem um mál þessi fjalla.

Vill stjórn Fiskifélagsins benda á i þessu sambandi, að Fiskifélagið hefur um
margra ára skeið verið sjávarútvegsmálaráðherra og ráðuneytinu til ráðgjafar og
haft fyrir þess hönd eftirlit með framkvæmd ýmissa reglna, er settar hafa verið
um fiskveiðar hér við land. Má t. d. nefna rækju- og humarveiðar, dragnótaveíðar,
síldveiðar (SV-lands), ákvarðanir um sérstök veiðisvæði fyrir Unu o. fl.

Virðingarfyllst,

Már Elisson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.
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