
Ed. 474. Nefndarálit

um frumvarp til laga um samþykt um hringnótaveiði á Eyjafirði. (Þingskj. 324).

Nefndin, sem háttvirt deild skipaði til að athuga frumvarp þetta, hefir 
ekki getað orðið sammála. Meiri hluti nefndarinnar vill styðja málið, en minni 
hluti nefndarinnar er þvi andvígur og vill fella það.



Það, sem með frumvarpinu mælir að áliti meiri hlutans er einkum þetta: 
1, Frumvarpið er fram komið fyrir eindregnar óskir margra kjósenda við 

Eyjafjörð, og allmargir kjósendur við Skagafiörð hafa einnig óskað eftir lögum í 
þessa átt. Og þótt meiri hlutinn i nefndinni játi, að rjett sje, að þingið viðhafi 
alla gætni í því, að fara eftir óskum kjósenda í einstökum hjeruðum landsins 
um^alt það, sem er takmörkun á atvinnurekstri, þá ber þó þinginu að sjálfsögðu 
aðjaka sanngjarnt tillit tii slíkra óska, athuga þær eftir föngum og verða við 
óskunum, ef búast má við, að meiri hagur verði af þvi fyrir atvinnurekendur lands- 
ins, en óhagur sá, er aðrir atviunurekendur eða einstakir menn kunna að verða 
fyrir af takmörkuninni.

2. Nú er það álit margra sjómanna norður þar, sem síldveiði hafa stund- 
að og veitt hafa eftirtekt atferli síldarinnar, að hringnótaveiðin eða herpinótaveið- 
in, sem nefndin vill nefna veiðiaðfeið þessa, verði til þess að spilla fyrir öðrum 
veiðiaðferðum á fjörðum inni. Þeir telja það engum vafa bundið, að herpinóta- 
veiði, rekin á fjörðum inni, verði þess valdandi, að síldin staðnæmist iítt á fjörð- 
unum, en leiti til hafs fyrir stygð þá, sem hún verður fyrir. Þetta leiðir svo 
aftur til þess, að þeirra áliti, að þær veiðiaðferðir geti ekki notið sin, sem bundn- 
ar eru við innri hluta fjarðanna og einkum sje stórspilt allri lagnetaveiði.

Meiri hluti nefndarinnar verður að líta svo á, sem allmikið tillit verði 
að taka til slíkra umsagna, og að sennilegt sje, að þeir, sem þessu halda fram, 
hafi nokkuð til síns máls. En með því veiðiaðferðir þær, sem fram er haldið 
að spilt sje fyrir með herpinótaveiði inni á fjörðum, eru almennari bjargrœðisvegur 
en herpinótaveiðin, og lagnetaveiði sjerstaklega bjargræðisvegur hinna fátækari, þá 
verður meiri hlutinn í nefndinni að vera þeirrar skoðunar, að rjett sje, að fjöld- 
anum sje gefinn kostur á að verja þennan bjargræðisveg sinn fyrir ágangi og eyði- 
leggingu með samþyktum þeim, er um ræðir í frumvarpinu. Sá óhagur, sem 
herpinótaveiði gæti haft af því yfirleitt, að hún væri útilokuð á tiltölulega litlum 
svæðum, myndi naumast verða tilíinnanlegur og ekki koma niður á nema 
fremur fáum.

3. Að svó mörgum mönnum, sem fiskveiði stunda, er mál þetta áhuga- 
mál, mun allmikið stafa af því, að þeir telja svo mikilsvert vegna þorskveiðanna, 
að síld haldist sem lengst inni á fjörðum og veiðist í lagnet. Þetta veitir þeim 
góða beitu fyrir þorskinn og gerir bátfiskið arðvænt. Sje þvi svo, að herpinóta- 
veiðin hafi þau áhrif á síldveiði í lagnet, sem áður er sagt, þá er auðsætt, að 
óbeint getur af henni leitt stórtap fgrir bátfiski á fjörðunum, og þetta atriði er 
þungt á metunum að áliti meiri hlutans í nefndinni.

Af þessum sökum vill meiri hluti nefndarinnar mæla með því, að háttv. 
deild samþykki frumvarpið með þeim breytingum, að sýslunefnd Skagafjarðar- 
sýslu fái samskonar samþyktarvald um herpinótaveiði á innri hluta Skagafjarðar 
eins og sýslunefndir Eyjafjarðar- og Suður-Þingeyjarsýslu og bæjarstjórn Akur- 
eyrarkaupstaðar fá, að því er Eyjafjörð snertir, og að línan á Eyjafirði sje nánar 
ákveðin. en gert er í frumvarpinu. Ennfremur leggjum vjer til, að orðið »hring- 
nót« bæði í fyrirsögninni og í frumvarpinu verði felt burtu, en í þess stað sett 
orðið herpinót, sem er hið rjetta nafn þeirra nóta, sem hjer ræðir um, enda not- 
að i öðrum frumvörpum nú á þessu þingi.

Meiri hluti nefndarinnar ræður því til, að frumvarpið verði samþykt með 
breytingum þeim, er hjer fara á eftir.



BREYTINGARTILLÖGUR;

1. Við 1. gr,
a. í stað orðsins »hringnót« 

komi: herpinót.
b. í stað orðanna »þannig að . . . Hríseyjar«

komi: beint frá Rípil um nyrðri enda Hríseyjar og til lands að 
austanverðu fjarðarins.

c. Aftan við greinina bætist:
Sömuleiðis er sýslunefnd Skagaíjarðarsýslu heimilt að gera sam- 
þykt um síldveiði með herpinót á Skagbrði innan beinnar línu 
milli Kögurnafar á Þórðarhöfða og Reykjadisks.

2. Fyrirsögn frumvarpsins vereði:
Frumvarp til laga um samþyktir um herpinótaveiði á Eyjafirði 
og Skagafirði.

Neðri deild alþingis, 18. ágúst 1913.

Jósef Björnsson, Steingrímur Jónsson. 
(skrifari og framsögum.).

Nefndarálit

minni hlutans i málinu;
frumvarp til laga um samþyktir um hringnótaveiði á Eyjafirði.

Jeg hef eigi getað orðið samferða meðnefndarmönnum mínum í þessu máli.
Jeg álít yfirleitt, að það sje varhugavert og jafnvel rangt, að alþingi afsali 

sjer nokkrum hluta af löggjafarvaldi sínu, hvort heldur í hendur stjórnarvöldum 
eða sveitarnefndum, þegar spurning er um reglur, sem snerta aðalatvinnuvegi lands- 
manna, sjer i lagi sjávarútveginn.

Út úr lögum, 14. des. 1887 um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á 
opnum skipum, spunnust, svo sem kunnugt er, margar fiskiveiðasamþyktir, en 
allar, eða því nær allar, hafa þær reynst iila, og átti sjer þetta einkum stað um 
fiskiveiða- samþyktirnar við sunnanverðan Faxaflóa; á hinn bóginn var það stund- 
um allörðugt, að losast við þessar samþyktir, þótt menn alment væru óánægðir 
með þær. Að því leyti, er snertir frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, er jeg að 
öllu leyti samdóma minni hluta nefndar þeirrar, sem meðhöndlað heíir þetta mál 
i háttvirti neðri deild, og aðhyllist skoðanir hans um það. Jeg læt mjer nægja 
að visa til þess, sem minni hluti þessi hefir tekið fram á þingskjali 250 hjer að 
lútandi, og leyfi mjer að ráða háttvirtri efri deild þingsins til þess að fella 
frumvarp þetta.

Efri deild alþingis, 18, ágúst 1913.

J. Havsteen. 
(formaður).


