
Ed. 174. Nefndarálit
um frv. til 1. um smíði tveggja þilfara togara í tilraunaskyni.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur rætt málið ýtarlega á 4 fundum. Sendi hún frv. til umsagnar
eftirfarandi aðilum: Félagi Ísl. botnvörpuskípaeígenda, hr. skipaverkfræðingum
Ólafi Sigurðssyni og Viggó E. Maacl<, skipaskoðunarstjóra ríksins, forstjóra Skipa-
útgerðar ríkisins, Slysavarnafélagi íslands, Alþýðusambandi íslands, Sjómanna-
félagi Reykjavíkur, Fiskifélagi íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi íslands
og að síðustu sjávarútvegsmálaráðherra ásamt innsendum umsögnum ofanritaðra
aðila. Bárust nefndinni umsagnir frá öllum þessum aðilum, nema Sjómannafélagi
Heykjavíkur, en formaður þess á sæti í nefndinni og flutti þar því álit félagsins á
málinu.

Umsögn og álit aðila var í meginatriðum sem hér segir:
1. Að tviþilja togari skapaði fólkinu miklu meira öryggi og meiri vinnuvernd og

betri aðbúnað að öllu leyti, svo og betri vinnuskilyrði og þar af leiðandi miklu
meiri vinnuafköst, enda þar möguleikar til að koma fyrir margvíslegum vinnu-
vélum, sem unnið gætu verk, er nú eru unnin með höndum einum, hugmyndi.n
væri þvi mjög merkileg og til mjög mikilla bóla frá þvi, sem nú er;

2. að möguleikarnir til hagnýtingar á afla yrðu miklu meiri á slíku skipi;
:l. að skipið sé einnig vel fallið til björgunarstarfsemi og hafrannsókna. en þó eink-

um og sér í lagi til þess að leita að nýjum fiskimiðum. Leggur Félag ísl. botn-
vörpuskipaeigenda alveg sérstaka áherzlu á, að skipið verði byggt með það
fyrir augum, að það verði notað sem leitarskip fyrir fiskiflotann og jafnframt
sem hafrannsóknaskip á djúpmiðum. Hins vegar telur forstjóri Skipaútgerðar
ríkisins slíkt skip óheppilegt til landhelgisgæzlu vegna þess, hve það yrði frá-
brugðið að útliti öðrum fiskiskipum og mundi þekkjast i milli fjarlægð.



Þá hefur og komið fram sérálit frá tveimur aðilum, Farmanna- og fiskimanna-
sambandi íslands og Fiskifélagi íslands, um, að rétt sé að fresta smiði slíks skips.
þar til meiri upplýsingar hafi fengizt um eftirfarandi atriði:
a. Hvernig sjóhæfni skipsins mundi reynast, enda verði fyrst gert af því líkan

og það reynt, áður en smíði hefst, megi t. d. telja vafasamt, hvort unnt sé að
ná sama hraða á þessu skipi og togara af venjulegri gerð, og auk þess sé vinna
öll á efra þilfari enn meira áveðurs en á venjulegum togara;

b. að rannsaka þurfi nánar, hvort skilyrði til botnvörpuveiða séu jafngóð með
slíku skipi og venjulegum togara;

e. að sjálfsagt sé að bíða eftir reynslu annarra þjóða í þessu efni.

Með tilvísun til þessa leggur meginþorri þeirra aðila, sem frv. var sent, til, að
það nái fram að ganga, en hinir, sem sérafstöðu hafa í málinu, leggja til, að það
verði athugað nánar. Eftir að ráðherra hafði kynnt sér þessi gögn, tjáði hann
nefndinni, að hann sæi ekki ástæðu til þess, að leitað yrði umsagna annarra eða
fleiri aðila hérlendis, en rétt mundi hins vegar að afla frekari upplýsinga erlendis
hjá sérfræðingum, áður en til framkvæmda kæmi. Hann lagði því til, að frum-
varpið yrði afgreitt á þessu þlngi með nokkrum breytingum, er nefndin hefur
fallizt á.

Af þvi, sem að framan greinir, er ljóst, að hér er um mjög merkilega nýjung
að ræða, sem getur valdið gerbreytingu til betri afkomu og meira öryggis i þessari
þýðingarmestu atvinnugrein landsmanna. Og þó að ýmislegt þurfi enn að athuga
í sambandi við framkvæmd málsins, telur nefndin, að það heyri til hinum tækni-
lega undirbúningi almennt, sem jafnan þarf að fara fram, áður en til framkvæmda
kemur, svo sem vinnuteikningar, vinnulýsing, líkanssmíði og tilraunir á þvi og
aðrir útreikningar, þar á meðal kostnaðarútreikningur eða verðtiIboð, og því sé
ekki ástæða til að tefja afgreiðslu málsins sérstaklega, þar til að aflað hefur verið
slíkra upplýsinga, eða bíða með afgreiðslu þess eftir slíkum undirbúningi. Og ein-
mitt vegna þess, hversu nefndin telur mál þetta mikils vert, vill hún leggja áherzlu
á, að þessum tæknilega undirbúningi sé hraðað svo, að honum sé að fullu lokið
eigi siðar en á næsta ári. Hins vegar fellst hún á þá skoðun ráðherra, að réttara
sé að binda ekki í lögunum, hvenær smíði skipsins skuli lokið, þar sem ýmislegt
getur torveldað þær framkvæmdir, þótt hitt sé æskilegast, að þetta gæti orðið sem
fyrst. Einn nefndarmanna (StgrA) vill þó láta samþykkja frumvarpið óbreytt,
þótt hann sjái ekki ástæðu til að kljúfa nefndina vegna þeirra breytinga, sem sam-
komulag hefur orðið um í nefndinni að leggja til, að gerðar yrðu á frv.

Með tilvísun til þess, sem að framan greinir, leggur nefndin til, að frv. verði
samþykkt með eftirfarandi

1. Við 1. gr.
a. Upphaf 1. málsgr, orðist svo:

Ríkissjóði er heimilt að láta smíða o. s. frv.
b. 2. mgr. orðist svo:

Skal tæknilegur undirbúningur hafinn nú þegar og honum lokið fyrir
árslok 1948.

2. Við 2. gr. A eftir orðunum "að taka" i meginmálsgr. komi: allt að.

BREYTINGUM;

Alþingi, 10. des. 1947.

Gísli Jónsson, B. Kristjánsson, Sigurjón A. Olafsson.
form., frsm. fundaskr.

Pétur Magnússon. Steingr. Aðalsteinsson.


