
Nd. 662. Framhaldsnefndarálit

um frumvarp til laga um samþyktir um herpinótaveiði á Eyjaflrði og Skagafirði.

Frumvarp þetta er komið aftur frá háttv. efri deild, með þeim viðauka 
frá þvi, er það var afgreitt hjeðan úr deildinni, að heimild er gefin til þess, að 
fyrirbyggja herpinótaveiði á Skagafirði »innan beinnar línu milli syðri enda Þórð- 
arhöfða og Ingveldarstaðabæjar á Reykjaströnd«.

Ennfremur er ákveðinn staður á Upsaströnd — Rípill — vestan Eyja- 
fjarðar, er takmarkalinan stefnir frá, um ytri enda Hríseyjar, til lands að austan- 
verðu fjarðarins; er línan með því, aðeins nánar ákveðin en áður, þar sem nú 
eru tveir staðir — bæði á vesturlandi og i Hrísey — tilnefndir, og loks er orðið 
»herpinót« notað i stað »hringnót«, er mun aðallega stafa af því, að annað 
frumvarp hefir verið til meðferðar i þinginu, er nefndi veiðarfærið því nafni. 
Þessar tvær siðast töldu breytingar verða því að teljast til bóta á frumvarpinu.

Hvað þá aðalbreytingu snertir, að heimila herpinótasamþykt á Skagafirði, 
þá var tillaga um það feld hjer í deildinni við aðra umræðu málsins, en í því 
var hún frábrugðin þeirri, sem hjer er gerð, að takmarkalina fyrir samþyktina, 
var allmiklu norðar á firðinum, einkum að vestanverðu, og er það því siður var- 
hugavert, að veita þessa heimild, sem það er tiltölulega litið landhelgissvæði innst 
á flrðinum, er slík samþykt þá gildir fyrir, og auk þess, að því er oss er frekast 
kunnugt, mjög lítið um herpinótaveiði á þessum insta hluta Skagafjarðar.

Um málið alment skal það tekið fram, að það er flutt inn á þingið eftir 
eindregnum óskum þeirra, sem útveg stunda á þessum svæðum, sökum þess, að 
það er álit þeirra, að þessi veiðiaðferð stórspilli bæði síld og þorskveiði hjeraðs- 
búa, og að sá óhagur hafi langtum viðtækari áhrif til þess að eyðileggja atvinnu- 
veg og efnalegar ástæður almennings, en sá stundarhagur einstakra manna, er 
herpinótaveiðina reka, íremur í gróðaskyni, en sjer og fjölskyldu sinni til dag- 
legrar framfærslu.

Hjer er þvi um það að ræða, hvort fremur á að hlynna að aðal-atvinnu- 
og bjargræðisvegi mikils fjölda almennings eður láta það líðast athuga- og að- 
gerðalaust, að um leið og tiltölulega fáir efnamenn safna fje á þennan hátt, þá 
megi þó færa miklar líkur fyrir þvi, að það sje að nokkru á kostnað fjöldans, 
sem að miklu leyti verður að byggja á innfjarðaveiðinni.

Með þessu frumvarpi er þvi hafin viðleitni til þess, að fá sem ábyggileg- 
asta reynslu um það, hvort skoðanir almennings á þessari veiðiaðferð, ekki hafa 
við góð og gild rök að styðjast. Verði hinsvegar engin breyting á með netasild- 
veiðar og annan fiskafla, á þessum 5 ára tíma; leikur enginn vafi á, að samþykt 
verður ekki endurnýjuð á þessum tveim fjörðum, og er þá ekki á neinn hátt 
miklu spilt.
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