
Nd. 721. Nefndarálit
um till. til þál. 11111 b jörgunarstarf og eftirlit nieð fiskibátum  fy rir Vestfjörðum 
og N orðurlandi.

F rá  sjávarútvegsnefnd.
Það er ljóst, að sam fara því höfuðverkefni varðskipanna að verja land- 

helgína f\TÍr ágangi botnvörpunga og annara  veiðiskipa, er það eðlilegt og 
sjálfsagt, að varðskipin aðstoði fiskibáta og skip, eftir því sem því verður við



komið. Þessi hjálp, eða björgunar- og eftirlitsstarfið, liefir frá  upphafi verið 
ætlað varðskipunum  samliliða strandgæzlunni. Það hófst með Þ ór hinum  eldra 
m ríí góðum árangri, og öðrum þræði hafa hin varðskipin, Óðinn og Æ gir, 
hlaupið undir bagga i þessu efni. Nefndin er þ e irra r skoðunar, að björgunar- 
og eftirlitsstarfið fa ri vel sam an við landhelgigæzluna, og að svo beri að stilla 
til, að varðskipin geti ræ k t bæði þessi verkefni svo vel sem unnt er, og þess 
vegna megi ekki taka þau frá  þessum störfum , nem a brýna nauðsyn beri til.

Eins og vitanlegt er, er varðskipinu Þór sérstaklega ætlað að annast 
björgunar- og eftirlitsstarf við V estm annaeyjar á vetrarvertíð, eins og gamli 
Þór gerði áður, og er Vestmannaevingum gert að greiða ákveðið gjald árlega, 
15000 kr., i notum þessarar gæzlu. Af skýrslum, er lágu fy rir nefndinni frá  
Vestmannaeyjum, bæði frá  björgunarfélaginu og bæ jarstjórninni, er svo að 
sjá, sem Vestm annaevingar liafi orðið fv rir eigi alllitlum  vonbrigðum að því 
er snertir björgunar- og eftirlitsstarfsem i Þórs og hinna varðskipanna í seinni 
tíð. Virðist vera orðin m ikil breyting á frá  því, sem áður var, að því er nefnd- 
inni er skýrt frá. Nefndinni finnst full ástæða til að taka það fram , að hún sér 
ekki annað en að einm itt nú ættu varðskipin jafnvel betur en áður að geta sinnt 
hinum  innlenda bátaflota, þ a r sem alm ennt m un talið, að ásækni togara í 
landhelgina sé mun m inni nú orðið en áður var. F yrir þvi ætti varðskipunum  
að vinnast m iklu betri tími til björgunar- og eftirlitsstarfsem i nú en ella.

Með tillögu þeirri, er hér liggur f j r i r ,  er farið  fram  á það, að varðskip- 
inu Þór sé faliS b jörgunarstarf og eftirlit með fiskibátum  á svæðinu frá  Skaga 
norðanlands til Tjörness á tim abilinu frá  1. sept. til 31. okt., og vestanlands frá  
Horni til L átrabjargs frá  1. nóv. til 31. des., auk alls jan úarm ánaðar á r  hvert. 
Nefndin efast ekki uni, að á umgetnum fiskisvæðum sé þörf á eftirliti með 
fiskibátum  á því tím abili, 'er um  ræ ðir í tillögunni. H insvegar er það vitað, að 
til dæmis að þvi er janúarm ánuð snertir getur verið nauðsynlegt, að Þór sé 
við V estm annaevjar, og að öðru leyti eru á ýmsum tim um  uppi k röfur um  eft- 
irlit varðskipanna með fiskibátum , bæði við Faxaflóa og annarsstaðar, til 
dæmis við Austurland, á ýmsum tím um  árs. Það verður að vera verkefni ráðu- 
neytisins, i sam ráði við þá, er beztan kunnugleika hafa í þessum efnum , að á- 
kveða starfssvið varðskipanna og þá um leið afskipti þeirra  af eftirliti með 
fiskibátum  í hinum  ýmsu verstöðvum. Þykir nefndinni rétt, að stofnanir t. d. 
eins og Sljrsavarnafélag Islands og Fiskifélag íslands séu í ráðum  með stjórn- 
inni að þvi er björgunar- og eftirlitsstarfið snertir.

Nefndin álitur, með þessum forsendum , að ré tt sé að vísa tillögunni til 
rik isstjó rnarinnar, í því trausti, að liún geri allt, sem unnt er, til að sinna fram - 
kom num  óskum landsm anna um björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum , þ a r 
sem þess er mest þörf.

A lþ in gi, 12. m aí 1932.
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