
sþ. 777. Nefndarálit [247. mál]
um till. til þál. um staðfestingu viðræðna um heimildir færeyinga til fiskveiða inn-
an fiskveiðilandhelgi íslands.

Frá 1. minni hl. utanríkismálanefndar.

Segja má að undir núverandi kringumstæðum, þegar rætt er af fullri alvöru
um nauðsyn þess að draga stórlega úr sókn íslenskra fiskiskipa í þorskstofninn
hér við land, séu engir möguleikar á samningum við útlendinga um veiðar innan
íslenskrar fiskveiðilögsögu. Sú er og skoðun Alþýðubandalagsins, að almennt talið
sé með öllu fráleitt að gera slíka samninga nú.

Undirritaður er þeirrar skoðunar, að til greina komi að gera eina undantekn-
ingu frá þessari reglu, sú undantekning eigi að gilda um færeyinga, frændur okkar
og vini og næstu nágranna. Ástæðurnar eru þær sem nú skal greina: Færeyingar
eru háðari fiskveiðum en nokkur önnur þjóð, jafnvel í ennþá ríkari mæli en við
íslendingar sjálfir. Færeyingar eru aðeins rúmlega 40 þúsund að tölu og þá munar
þess vegna mjög mikið um aflann við Íslandsstrendur. Þá er þess að geta, að fær-
eyingar ráða ekki einir fiskveiðistefnu sinni. Hendur þeirra eru að nokkru leyti
bundnar vegna tengsla við Danmörku og aðildar dana að Efnahagsbandalagi Evrópu.
Jafnan hefur verið góð samvinna milli íslendinga og færeyinga, og þessar þjóðir
hafa um þessar mundir ákveðna samvinnu í fiskveiðimálum. Enn má nefna það,
að núverandi landsstjóri Færeyja hefur á stefnuskrá sinni 200 mílna efnahagslög-
sögu við eyjarnar. Undirritaður telur, að í framtíðinni geti báðum þessum þjóðum,
íslendingum og færeyingum, orðið hagur að aukinni samvinnu í fiskveiðimálum
og samningum um gagnkvæman fiskveiðirétt.

En enda þótt undirritaður telji færeyinga hafa algera sérstöðu, og undantekn-
ing frá meginreglu því hugsanleg hvað þá snertir, er með engu móti hægt að ætla
þeim að hlíta minni niðurskurði á þorskafla en íslendingar kunna sjálfir að verða
að sæta. Samningur sá, sem nú hefur verið gerður við færeyinga, fjallar um 17
þúsund tonna hámarksafla á ári í stað 20 þúsund tonna Í fyrra samningi, af þeim
afla sé þorskafli ekki meira en 8 þús. tonn.

Hér er um tiltölulega lítinn niðurskurð að ræða og raunar stórum minni en
rætt er um að því er tekur til minnkaðrar sóknar íslendinga sjálfra að því er þorsk-
veiðar varðar. Meðan lítt eða ekki er vitað hvaða aflatakmörkun íslendingar sjálf-
ir verða að hlíta, telur undirritaður hæpið að Alþingi geti staðfest samning sem
heimilar færeyingum að veiða hér nær óbreytt aflamagn frá því sem þeir hafa
veitt við ísland undanfarin ár.

Til þess annars vegar að leggja áherslu á algera sérstöðu færeyinga og vilja
íslendinga til að koma til móts við óskir þeirra um veiðiheimildir innan fiskveiði-
lögsögu okkar, en hins vegar þá staðreynd að ekki el' eðlilegt að semja um hlut-
fallslega litlar takmarkanir á veiðum þeirra meðan um það er rætt að skerða, svo
að miklu nemur, þorskafla íslendinga sjálfra, mun ég ekki taka þátt í atkvæðagreiðslu
um þingsályktunartillögu þá, sem hér liggur fyrir.

Alþingi, 13. maí 1976.

Gils Guðmundsson.


