
Nd. 250. Nefndarálit

um frumvarp til laga um samþyktir um hringnótaveiði.

Frá meiri og minni hluta nefndarinnar.

Nefndin er — að flutningsmanni undanskildum — þeirrar skoðunar, 
að ekki geti komið til mála, að heimila samþyktir þær, er hjer ræðir um, svo 
sem farið er fram á i frumvarpinu, og það af ástæðum þeim, er nú skal greina.

Hringnótaveiði er nú stunduð innan landhelgi bæði af gufuskipum, 
vielaskipum og að nokkru af vjelabátum, með veiðarfærum sem kosta um 
3-4000 kr.

Ef hringnótaveiðin yrði bönnuð með öllu i landhelgi —, sem gjöra 
mætti ráð fyrir, ef lögin öðlast gildi — yrði afleiðingin sú, að minni skipin — 
vjelabátarnir —, yrðu að likindum með öllu að hætta veiðinni, og keyptveið- 
arfæri yrði þeim þannig litilsvirði, og síldarafli gufuskipanna mundl minka að 
mun, þvi það mun engum vafa undirorpið, að gufuskip geta oft verið að um- 
ræddum veiðum i landhelgi, þótl ekki sje þeim fært að stunda veiðar fyrir ut- 
an landhelgina, sökum stórviðris og stórsjóa, því alkunnugt er að logn og sjó- 
leysi getur verið dögum saman á fjörðum inni, en stórsjóað í hafinu. Þá at- 
hugast einnig, að komið getur fyrir, að sild aflist fyrir innan landhelgislínuna, 
en ekki fyrir utan.

En meiri hluti nefndarinnar telur framangreindar ástæður ekki þvi til 
fyrirstöðu, að samþyktir um hringnótaveiði verði heimilaðar innan linu, sem 
hugsast dregin um þveran Eyjafjörð, þannig, að línan snerti ytri enda Hriseyj- 
ar, því nokkurnvegin áreiðanleg vissa þykir fengin fyrir þvi, að gufuskip 
muni örsjaldan veiða innan umræddrar línu, en hins vegar mundu vjelabátarn- 
ir geta sótt út fyrir hana.

Meiri hlutinn vill þvi leggia til, að samþykt i ofangreinda átt sje heim- 
iluð á umræddu svæði, og leyfir sjer því að bera fram breytingartillögur við 
frumvarpið á þingskjali 158.

Að meiri hlutinn yfirleitt hefir hallast að tillögum þessum — takmark- 
aðri samþyktarheimild —, styðst við það, að ekki þykir ósennilegt, ao sildar- 
göngurnar geti truflast við hringnótaveiði í jafnmjóum álum og þeim, er að 
Hrisey líggja, og sömuleiðis, er innar á Eyjafjörð kemur.

Þá hefir það og vegið nokkuð hjá meiri hlutanum, að útvegsbændur 
þeir, er búa við hið fyrirhugaða samþyktarsvæði, hata allmikinn áhuga i þá 
átt, að útrýma hringnótaveiðinni í Eyjafirði.

Stetán Stefánss., Eyf. G. Eggerz.
formaður og tramsögumaður meiri hlutans.

Tryggvi Bjarnason.



Frá minni hluta nefndarinnar.

Við höfum eigi getað orðið sammála samnefndarmönnum okkar i 
þessu máli, og leyfum okkur að færa nokkur rök fyrir áliti okkar. Við get- 
um yfir höfuð ekki fallist á, að nein sönnun sje fyrir þvi, að hringnótaveiði 
spilli fyrir veiðiskap manna með lagnetum eða fyrirdráttarnótum. Sú kenning, 
að hringnótin styggi sildina svo aðhúnhlaupi úr fjörðum til hafs, virðist okk- 
ur afar óaðgengileg.

Fyrst er það að athuga, að með hringnót er síldin að eins tekin í yf- 
irborði sjávarins, og sú eina hreyfing, sem á sildinni verður, er sú, að hún 
dýpkar á sjer og leitar til botnsins, en þýtur eigi til hliða í allar áttir, og þá 
ekki heldur eingöngu til hafs eins og andstæðingar hringnótaveiðarinnar virð- 
ast hugsa sjer. í þessn sainbandi mætti minna á þá kenningu þeirra manna, 
er halda því fram, að hvalir sje nauðsynlegir fyrir sildarveiðina, að þegar hval- 
ur komi inn á íjörð, þá leiti síldin að löndunum beggja megin fjarðarins, og 
verði því auðveldara að ná henni i nót. En ef nú hvalurinn getur orðið þess 
valdandi, að sildin hlaupi undir land, þá ætti og hver annar usli er gerður 
væri í sildartorfunum úti á firðinum að gjöra slikt hið sama, en eins og áður 
er sagt, hyggjum við að usli sá sje litill, er hringnótin veldur, og viljum því 
eigi beinlinis halda þvi fram, að hún sje til bóta fyrir lagnetaveiði eða nót- 
veiði við land.

Hinsvegar er okkur það fulljóst, að slík samþykt, sem hjer er farið 
fram á, mundi stórum hefta hringnótaveiðina, og það teljum við illa farið.

Eins og nú stendur, er hringnótin fullkomnasta veiðarfærið við sildveiði, 
sem nú þekkist, og gerir aflann miklu fljólteknari en nokkurt annað veiðar- 
færi, enda er sá útvegur alldýr, eins og meiri hluti nefndarinnar tekur með 
rjettu fram.

Við verðum því að lelja það mjög hættulega tilraun. að hefta þennan 
útveg á nokkurn hátt, þótt ekki væri nema um fárra ára bil.

Meiri bluti nefndarinnar kannast við það, að oft megi veiða síld i mynni 
Eyjafjarðar, þótt eigi sje unt að vera að veiði á hafi úti, sökum storms, e.n hins 
lætur hann ógetið, að oft má vera við veiði innan við Hrísey, þótt eigi sje unt 
að fiska utan við hana sökum storms. Eyjan dregur því nær úr öllum hafsjó, 
og þess utan getur sildin haldið sjer innan við eyna, þótt sildarlaust eða sildar- 
lítið sje utan við hana.

Okkur er það og kunnugt, að hringnótagufuskipin frá Reykjavik eru all- 
oft við síldarveiði á því svæði, og má nærri geta að þau gera það eigi af öðru 
en þvi, að þau telja sjer það hagkvæmara en aðra staði.

Þá má og geta þess, að Akureyringar telja eigi slíka samþykt, sem hjer 
er farið fram á, æskilega.

Álita þeir, að það mundi minka að mun atvinnu bæjarmanna, ef hring- 
nótaveiðimenn yrði að sækja sildina lengra burtu; því þá yrði þeir neyddir til 
að hafa uppsátur annarsstaðar t. d. á Siglufirði.

Þótt almenningsvilji töluverður virðist koma fram i þessu máli, þá 
viljum við þó benda á þingmálafundargjörð frá Akureyri, er gengur í gagn- 
stæða átt við samþykt þá, er hjer um ræðir.

Af framanskráðum ástæðum og sökum hinnar dýrkeyptu reynslu hjer



á landi í fiskisamþyktamálum, verðum við að ráða háttvirtri neðri deild til að 
fella frumvarp þetta.

Neðri deild Alþingis, 1. ág. 1913.

Matth. ólafsson, Kristinn Daníelsson.
skrifari og framsögum.


