
103. Híefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 19. júní 1922, um atvinnu við 
siglingar.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin getur fallist á þad, að meira samræmi væri i orðalagi laganna, 
ef þær breytingar, sem frv. fer fram á, næðu fram að ganga. En þá myndu 
koma fram annmarkar við lögin, sem að áliti nefndarinnar eru bagalegri en 
þetta ákvæði, þótt það standi i lögunum eins og það er, að þvi er 4. gr. snertir.

Skilyrðin í 4. gr. eru selt fyrir þá, sem fá þurfa skipstjóraskírteini fyrir 
smáskip. Er umræddur liður þess efnis, að til þess að geta fengið þetta skír- 
teini verði skipstjóraefnið að hafa verið minst 8 mánuði stýrimaður á skipi 
eigi undir 12 rúmlesta. Sje þessu nú breytt og miðað við 20 rúmlesta skip, þá 
mun koma í ljós, að margar veiðistöðvar með stóran smáskipaflota (vjelbáta) 
bafa alt of fá skip, sem væru nægilega stór banda skipstjóraefnum þeim, sem 
á þyrfti að balda, og meira að segja má fínna veiðistöðvar, sem ekkert skip 
hafa, er nái 20 rúmlestum.

Algengust vjelbátastærð mun vera um 14 rúmlestir. Þykir sú stærð 
viða hentugust.

1 þeim veiðistöðvum, sem svo hagar til, að flestir eða allir bátar eru 
undir 20 rúmlestum, fjöldinn kannske 10 til 12 rúmlesta, sýnist vera ófært að 
binda undirbúningssiglingatimann við 20 rúmlesta skip.

Á þennan hátt gæti svo farið, að alt o f mikill hörgull yrði í sumum 
veiðistöðvum á þeim mönnum, sem gætu aflað sjer þeirra rjettinda, sem nauð- 
synleg eru smáskipaskipstjórum.



Það gæti orðið  m jög bagalegt, þvi að ekki væri það heppilegt, að fá sem 
skipstjóra fyrir smærri íiskiháta menn af stærri vjelskipam, bara vegna þess 
að þeir hefðu rjettindi til að vera m eð skip.

Telur nefndiu heppilegast, að kröfur laganna sjeu þannig vaxnar, að 
vel mögulegt sje það þeim, sem eru búnir að sýna dugnað sem hásetar á 
vjelbátum og eru líklegir til að geta orðið  góðir form enn, að öðlast þau rjett- 
indi, sem nauðsynleg eru. .

Nefndin getur fallist á það, að 18. gr. sje breytt eins og til er ætlast 
m eð frv.

Þó sýnist ekki rjett að skylda menn til að hafa stýrimann, auk skip- 
stjóra, á bátum i þeim veiðistöðvum , þar sem eigi er sótt lengra en svo, að 
bátar kom a daglega að úr róðri.

Flytur hún þvi tiilögu um viðbót við 18. gr. i þessa átt.
Þá finst nefndinni ástæða til að breyta ákvæðum laganna um það,

hvar smáskipaprófin sjeu haldin.
Sýnist mega halda prófin i kaupstöðunum , eins og átt hefir sjer stað 

hingað til. Það er óþarfa kostnaður og tímatöf fyrir þá, sem heima eiga úti 
um land, að þurfa endilega að fara til Reykjavíkur til að ganga undir
þetta próf.

Hinsvegar, til þess að samræmi sje í kröfum  þeim, sem gerðar verða 
til kunnáltu prófsveinanna, álítur nefndin rjett, að verkefnin við þessi próf, 
hvar sem þau eru haldin, sjeu samin af forstöðum anni stýrimannaskólans í 
Reykjavik.

Þeir útvegsmenn, sem gera út skip 30— 60 rúmlesta og láta þau íiska 
hvar sem best gengur við landið, m unu margir hafa i hyggju að breyta til og 
fá stærri skip til veiðanna, og sýnist þá sanngjarnt, að þeir, sem um langt 
skeið hafa stýrt skipum af þessari stærð og hafa kynt sig að góðri skipstjórn,
geti fengið að halda atvinnu sinni, þótt breytt sje til um skip.

Nefndin leyfir sjer því að leggja til, að á frum varpinu verði gerðar 
eftirfarandi

BREYTIN GAR.

1. V ið 1. gr. Greinin orðist svo :
Fyrsta málsgr. 8. gr. falli burt eins og hún er nú orðuð. í stað 

hennar kom i ný málsgrein, svo hljóðandi:
P róf það, er um getur i 7. gr., skal halda i Reykjavik, Vestmanna- 

eyjum , Seyðisfirði, Akureyri og ísafirði.
Orðið »bæjarstjórnar« í enda 2. málsgr. falli burt. í stað þess 

k o m i: Fiskiljelags tslands.
Á eftir 3. málsgr. kom i ný málsgrein er svo h ljóði:
Prófverkefni skulu samin af forstöðum anni stýrimannaskólans í 

Reykjavik.



2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við e-lið 10. gr. komi nýr liður, svo bljóðandi:
Ennfremur er ríkisstjórninni heimilt að veita þeim skipstjórumt 

er verið hafa skipstjórar á fiskiskipum 25—60 rúmlesta í full 6 ár, rjelt
til skipstjórnar á fiskiskipum alt að 150 rúmlesta stærð, enda hafi þeir
kynt sig að góðri skipstjórn að áliti þar um dómbærra manna.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
t stað orðanna »30 rúmlesta« í upphafi 18. gr. kom i: 20 rúmlesta.
Við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 
t veiðistöðvum, þar sem bátar koma að jafnaði daglega úr róðri, 

skal þó eigi skylt að hafa stýrimann auk skipstjóra á þeim bátum, er 
þannig stunda veiðar, þótt um báta alt að 30 rúmlesta sje að ræða.

Alþingi, 26. febrúar 1925.

Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson,
form. fundaskr. og framsm.

Ingvar Pálmason.


