
Nd. 196. Nefndarálit

um frv. til laga um loftskevtatæki á botnvörpuskipum og eftirlit með loftskeyta- 
notkun islenzkra veiðiskipa.

Frá ininni lil. sjávarútvegsnefndar.

Minni hl. getur ekki fallizt á það, að lögfesta frv. það, er hér liggur fyrir. 
Málið hefir verið borið fram þing eftir þing án þess að það hafi náð framgangi. 
Mest mun það stafa af þvi, að þingmönnuin er Ijóst, að hér er um ráðstöfun að 
ræða, sem ekki er líkleg til áð verða að neinu raunverulegu gagni. Þeim, sem 
vilja nota loftskeyti í óleyfilegum tilgangi, er það eftir sem áður mögulegt, þrátt 
fyrir ákvæði frv. Það er því ekki megnugt þess að liefta þá, er brjóta vilja. Hins-



vegar er þeim, sem nota vilja loftskeytatæki skipa sinna i fullkomlega löglegum 
tilgangi, gert óþarflega erfitt fvrir að nauðsynjalausu.

Xú er það síður en svo sannað, að nokkur veruleg brögð séu að þvi, að 
togarar noti loftskeyti sín í óleyfilegum tilgangi. Við fyrstu umr. málsins á þessu 
þingi játaði dómsmálaráðherra, að hann liefði um alllangt skeið undanfarið látið 
halda uppi njósnum í þessu efni —  liaft til þess sérstakan mann — , en ekki gat 
liann um árangur, og má telja víst, að hann hafi enginn orðið.

Hitt er vitað, að togarar nota mikið loftskeyti sín til annars, þar á meðal og 
ekki sízt til að fregna uin veður og afla á hinum ýmsu veiðistöðvum. Visast í þvi 
efni og að öðru leyti til bréfs frá Félagi íslenzkra loftskeytamanna, sem prentað 
er sem fylgiskjal með nefndaráliti þessu.

Minni hl. hirðir ekki 11111 að elta ólar við hv. meiri hl. um margt það, er 
hann segir i nál. sinu á þskj. 176. Þó getur minni hl. ekki undan fellt að benda á, 
hve fjarri það er öllum sanni, er þar segir, að ákvæði frv. þessa séu „eina tiltæka 
ráðið til að draga úr landhelgihrotum og verja til nokkurrar lilitar landhelgi- 
svæðið“ .

Það hefir verið margsýnt fram á það hér á þingi, að frv. er ekkert annað 
en Lokaráð í þessum efnum og hezt til þess fa llið að auka skriffinnsku og vafst- 
ur að óþörfu, en allsendis gagnslaust gagnvart þeim, er annars kynnu að vilja 
misnota skeytatækin að þvi er þetta snertir.

Hinsvegar vill minni lil. henda á það, að rétt notkun varðskipanna, þ. e. 
að þau haldi uppi árvakri gæzlu, er það ráð, sem telja má hið eina tiltækilega til 
þess að vernda landhelgina.

Þessi staðreynd er margviðurkennd af Alþingi með framkvæmdum þess i 
landhelgigæzlumálinu, t. d. bvg'gingu varðskipanna og útgerð þeirra meðal 
annars.

Eftirtektarvert er það, að sami dómsmálaráðlierra, sem mun eiga hug- 
myndina um lagasmíð þá, er hér ræðir 11111, hefir mest gert að þvi að nota varð- 
skipin til annars en þess, er þingið liefir ætlazt til, og oftast til óþarfa, svokall- 
aðra snattferða. Er það alræmt meðal þjóðarinnar, hve m jög ráðherrann hefir 
misnotað varðskipin.

Minni hl. vill henda á, að þrátt fyrir það, að ýmsir gallar frv. eins og það 
var í upphafi hafa verið sniðnir af, en þó ekki nærri svo, að tiltækilegt sé að gera 
frv. að lögum. Meiri hl. hefir varpað fram nokkrum tillögum, sem að vísu mega 
teljast til hóta. — ef annars nokkuð er hægt að lappa við þetta „Produkt“ 
dómsmálaráðlierra, svo að bót megi að teljast.

Akvæði 6. gr. frv. lætur meiri hl. samt standa óliögguð, en þau eru þess 
eðlis, að naumast munu þau eiga sinn líka í löggjöf siðaðra þjóða, Þar eru á- 
kvæði uin ihlutun og afskipti dómsmálaráðherra 11111 skeytasendingar þeirra 
manna, er „sterkar likur“  benda til, að liafi notað loftskeytin óleyfilega.

Hætt er við, að framkvæmd slíks lagaákvæðis geti orðið nokkuð eftir geð- 
þótta þess aðila, er á að meta hvað séu „sterkar likur“ , en það virðist hér eiga 
að vera dónisniálaráðuneytið. Telur niinni lilutinn, að ákvæði þessu lik eigi alls 
ekki að lögfesta, með þvi þar er opin leið til að beita hlutdrægni.

Minni hl. vill benda á það, að liann telur samþykkt þessa máls, ef til kem-



ur, setja íslenzk veiðiskip skör lægra en útlend og gera þau hin síðari réttliærri, 
þvi frv. gerir ekki ráð fyrir neinu eftirliti með skeytasendingum, er til útlendra 
skipa fara. Er þetta eitt af mörgum víxlsporum þessarar lagasmíðar.

Minni hl. vill að lokum taka það fram, að hann telur frv. gersamlega þýð- 
ingarlaust til að efla landhelgivarnir, enda nmnu flestir, er til þekkja, kannast 
við að svo sé. Hann telur nóg aðgert með setningu pappírslaga og ónýtra ákvæða, 
þó þessu hégómamáli sé ekki bætt við, og leggur því til, að frv. sé fellt.

Alþingi, 15. marz 1932.

Jóhann Þ. Jósefsson, Guðhr. ísberg. 
frsm.

Fylgiskjal.

FÉLAG ÍSLENZKRA LOFTSKEYTAMAXNA, REYKJAVÍK

Reykjavik, 3. marz 1932.

Þar sem oss er kunnugt uin, að „frum varpi til laga um loftskeytatæki i 
hotnvörpuskipum og uni eftirlit með loftskeytanotkun íslenzkra veiðiskipa“ 
hefir verið vísað til sjávarútvegsnefndar, viljum vér f. li. Félags isl. loftskeyta- 
manna levfa oss að senda hinni háttvirtu nefnd nokkrar athugasemdir viðvíkj- 
andi frumvarpi þessu, og er þá aðeins tekin til athugunar sú lilið frumvarpsins, 
er snýr að loftskeytamönnum og starfi þeirra almennt.

í 1. gr. frv. segir svo: „Öll bolnvörpuskip skulu liafa fullkomin loftskevta- 
tæki“ . Þætti oss æskilegra, að ennfremur stæði: „starfrækt af 1. eða 2. fl. loft- 
skeytamanni. Annars finnst oss, að ákvæðið um þetta ætti að koma frarn í sér- 
stöku frv., er fjallaði um öryggi á sjó, og vrði þá ekki miðað við það, hvers- 
slags veiðar skip stunduðu, en fremur við stærð skipa, siglingar þeirra, fjö lda  
skipshafnar, farþega o. s. frv. Sé ákvæði þetta sett til öryggis á sjó, er rétt að 
gera sér glögga grein fvrir því, livað telja skuli fullkominn loftskevtaútbúnað. 
Ahnennt mun talinn fullkominn loftskeytaútbúnaður ein sendi- og móttöku- 
tæki. Nú er þessi úthúnaður í öllum islenzkum veiðiskipum, en fjö ld i þeirra 
hefir livorki varasenditæki eða fleiri en einn móttakara (hér er eingöngu átt við 
hotnvörpunga, en ekki önnur veiðiskip íslenzk), en slikur útbúnaður veitir ekki 
fullkomið öryggi á þessu sviði, en ákvæði um, að slíkur útbúnaður sem vara- 
senditæki, fleiri en einn móttakari o. s. frv. mundi hafa talsvert aukinn kostnað i 
för  með sér fvrir útgerðina.

Nú er það svo, að fjöldi íslenzkra hotnvörpuskipa liefir oft, og siunir að 
staðaldri, viðskipti við erlenda hotnvörpunga og nota til þess dulmál. Sam- 
kvæmt 3. gr. frv. virðist ekki skvlda hera til að afhenda þessa dulmálslykla. 
Einnig hafa margir erlendir hotnvörpungar umhoðsmenn hér á landi og við-



skipti við þá á dulmáli. Verður ekki séð, að umboðsmenn þessir séu skyldugir 
að afhenda dulmálslvklana, þar sem greinilega er tekið fram  i fyrirsögn frum - 
varpsins: „og  eftirlit með loftskeytanotkun íslenzkra veiðiskipa“ , en erlend skip 
ekki nefnd eða umboðsmenn þeirra. Virðist oss hér opin leið fyrir hverskonar 
upplýsingar til íslenzkra skipa, er fara þyrftu á bak við eftirlitið með misnotk- 
un eða notkun loftskeyta.

Það skal tekið fram, að nú sem stendur, og hefir það gilt frá þvi fyrst var 
farið að starfrækja loftskeytastöðvar, hafa íslenzkar skipastöðvar notað sérstök 
eyðublöð frá Landssíma Islands fyrir öll viðskipti við strandastöðvar, og }Tir- 
leitt fyrir öll þau viðskipti, er gjaldskyld eru.

Með ákvæðinu um undirskrift drengskaparvottorðs fvrir hvert skeyti, 
er sent er, er útilokað, að liægt sé að notfæra sér bæjarsímann til skeytasend- 
inga, svo sem verið hefir. Þá er einnig viðbúið, að loftskeytastöðin í Reykjavik 
muni nota sér þann rétt, er hún nú hefir, að neita að taka á móti skeytum beint 
frá sendanda. Þurfa því öll skeyti fyrst að sendast Landssimanum, en það er 
sama sem, að ekki verður liægt að senda nokkur skevti til skipa eftir lokunar- 
tíma Landssimans, og má öllum skiljast, hversu óþægilegt slíkt er, en loftskeyta- 
stöðin í Reykjavík þó opin allan sólarhringinn. Hefir lengi verið i ráði að fara 
þess á leit við símastjórnina að gera loftskeytastöðina að „innleveringarstöð“ , 
þannig að henni bæri að taka við skeytum beint frá sendanda; en bæði er það, 
að loftskeytastöðin hefir ekki notað sér þann rétt sinn að neita að taka við 
skeytum beint frá sendanda, og sýnt með því mikla hpurð öllum skipaeigend- 
um og öðrum þeim, er á þessu hafa þurft að halda, og eins hitt, að stöðin er 
talsvert langt frá bænum. Þótt nú loftskeytastöðin yrði gerð að „innleveringar- 
stöð“ , kæmi það ekki að fullu gagni, þar sem, eins og áður er getið, ekki er hægt 
að notfæra sér bæjarsímanú til skeytasendinga, svo sem verið hefir. Yér vildum 
þvi leggja það til, að í stað þess að gera skipstjórum, útgerðarmanni eða út- 
gerðarstjóra skylt að gefa drengskaparvottorð fyrir hverju skeyti, yrðu þeir látn- 
ir gefa drengskaparvottorð fyrir því, er þurfa þætti, í eitt skipti fyrir öll.

Út af ákvæði frumvarpsins hvað snertir númer, dagsetningu og nákvæm- 
an tíma skeytanna verður ekki annað skilið en að framvegis eigi innbyrðis við- 
skipti botnvörpunganna að fara fram með sama hætti og tíðkast um gjaldskyld 
skeyti. Gerir þetta alla afgreiðslu m jög erfiða, og er sizt á það bætandi, svo sem 
nú er komið loftskeytaafgreiðslu veiðiskipanna, margra orsaka vegna, er ekki 
verða raktar hér. Afgreiðslan hefir farið fram með þeim hætti, að vart er sent 
annað en innihald skeytanna, en slík afgreiðsla sem frumvarpið fer fram á mundi 
auka afarmikið sendinguna, og þar sem varlega mun reiknað, að milli skipanna 
séu afgreidd mn 850 þús. skeyti á 10 mánaða timabili, send og móttekin, er sjá- 
anlegt, hversu umfangsmikið jietta starf er orðið, og mun þó aukast enn, er öll 
ákvæði frv. kæmu til framkvæmda. Má þó vera, að mikið væri hægt að laga 
ákvæði þessi og gera þau einfaldari, fengju loftskeytamenn að leggja fram til- 
lögur sínar, er að því kæmi að semja reglugerð um afgreiðsluna.

Þá skal varað við því að skerða að nokkru leyti vörð loftskeytastöðv- 
arinnar í Reykjavik, sem haldinn er á 600 metra bylgju, en það væri nær óhjá- 
kvæmilegt, vrði sama manni gert að skyldu að hlusta eftir innbvrðis viðskipt-



um veiðiskipa og þeim, er lialda ætti vörð á hinni alþjóðlegu farstöðvahylgju, 
600 metrum, jafnvel þótt notaðir væru tveir móttakarar. Nú er það svo, að inn- 
byrðis viðskipti skipa eru bönnuð á 600 metra bylgjunni og verða því að fara 
fram á öðrum bylgjulengdum. Loftskeytastöðina í Reykjavík ætti hið allra bráð- 
asta að losa undan öllum öðrum viðskiptum en farstöðvaviðskiptum, og getur 
oss ekki skilizt, að komið geti til mála að leggja nokkurt það starf á hana, er 
frekar skerði vörð hennar en nú er. Sama má segja um varðskipin; að hlusta 
eftir innbyrðis viðskiptum veiðiskipa inundi eðlilega veikja vörð þeirra á 600 
metrum, en með tveimur móttökutækjmn eða fleirum mundi það koma að lít- 
illi sök, þótt þeir hefðu það starf m eð höndum að einhverju leyti, og er þar 
talsvert öðru máli að gegna en með strandastöð.

Eins viljum  vér benda á, að bókfærsla á skeytum skipa yfirleitt, til eða 
frá landi, er alveg óþörf og skapar aðeins óþarft erfiði. Eins og nú er og mun 
verða háttað afgreiðslu hefir Landssiminn tvö eintök af hverju skeyti, sendu og 
mótteknu, til skipa þeirra, er skipta við íslenzkar strandastöðvar, og sé meining- 
in, að þrátt fyrir það skuli færa öll skeytin inn í sérstakar bækur, virðist það ó- 
þarfi, eins og áður er sagt.

Vér höfum ekki annað eða fleira að benda á eða að segja álit okkar um 
að svo stöddu, nema ef það væri það, að við álitum, að svo framarlega sem menn 
á annað borð vilja hafa sig til þess að nota loftskeytatækin til ólöglegra veiða, 
mun hinu strangasta eftirliti með því veitast það erfitt, svo ekki sé sagt ómögu- 
legt, að fyrirbyggja það; svo margvíslega má fara í kringum allt eftirlit. Nán- 
ar verður ekki farið út í það atriði, enda loftskevtamönnum óviðkomandi.

Virðingarfyllst.

Ingólfur Matthiasson, 
form. F. I. L.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis.


