
sþ. 711. Nefndarálit [168. mál]
um till. til þál. um landhelgisgæzlu og björgunarstörf á Breiðafirði og sunnan
"ið Snæfellsnes.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur rætt málið og leitað umsagnar forstjóra Skipaútgerðar ríkisins
um till. Mætti hann hjá nefndinni og gaf henni þær upplýsingar, að nú væru fimm
skip við landhelgisgæzlu og aðstoð og væri þeim ráðstafað á eftirfarandi hátt:
Við gæzlu á svæðinu frá Reykjanesi að Öndverðanesi væru tvö skip, "Hermóður"
og "Sæbjörg" . Fyrir Vestfjörðum. þar með talinn Breiðafjörður, væri eitt skip,
"María Júlía". Fyrir Norður- og Austurlandi væri eitt skip, "Óðinn", og á svæð-
inu frá Vestra Horni að Reykjanesi væri eitt skip, "Ægir", sem þó væri að mestu
leyti bundinn við gæzlu við Vestmannaeyjar á aðalvertíðinni þar. Breytt væri um
verksvið skipanna að lokinni vetrarvertíð og gæzla þá aukin fyrir Norðurlandi
vegna síldveiða, en dregið úr henni á sama tíma á Suðurlandi. Ef framkvæma ætti
þáltill., mundi það kosta um 70 þús. kr. á mánuði, eða um 250 þús. til maíloka.
Nefndin ræddi þessi atriði öll og gat ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins.
Minni hluti nefndarinnar (PO, IngJ, JR og AS) vildi láta samþykkja tillöguna
óbreytta, og hefur hann þegar gefið út um það nál. A þetta gat meiri hlutinn ekki
fallizt. Hann viðurkennir að fullu nauðsyn á, að vernda beri landhelgi og fiski-
mið eftir fremsta megni og að aðstoða beri skip eftir því sem þörf er á og þvi
verður við komið, en þál. óbreytt skipar fyrir um það að leigja skip, sem upplýst



er, að kosti um 1;4millj., án þess að athugað sé, hvort ekki sé hægt að bæta úr
þvi, sem hér er farið fram á, með þeim skipakosti, sem fyrir er við gæzluna. Vill
meiri hl. n. leggja áherzlu á, að gengið sé að fullu úr skugga um það atriði, áður
en skipi er bætt við, eins og farið er fram á í till. Reynist það ógerlegt, leggur
meiri hl. til, að skip verði leigt um tíma til þessara starfa. Meiri hl. n. vill benda
á, að skömmu fyrir áramót var ákveðið að veita 6 millj. króna til þess að stand-
ast kostnað við landhelgisgæzluna. Þá komu engar raddir fram frá einstökum
þingmönnum, hvorki í fjvn. né utan hennar, um að þessi upphæð þætti of lág til
þess að gæzla gæti farið fram að eðlilegum hætti. Hefði sjálfsagt orðið að sjá
fyrir tekjum á móti frekari útgjöldum á þessu' sviði, svo framarlega sem þau
næmu verulegri upphæð. Síðan fjárlög voru afgreidd, hafa aðstæður í landhelgis-
gæzlunni ekkert breytzt, skipastóllinn óbreyttur og verkefnin þau sömu. Það er
því beinlínis eðlilegt, að fram fari á því athugun, hvort ekki sé unnt að skipu-
leggja gæzluna þannig, að viðunandi sé, með þeim skipakosti, sem fyrir er, og
fyrir það fé, sem til þess er ætlað í fjárlögum.

Með tilvísun til þessa leggur meiri hl. nefndarinnar til, að þá ltill. verði
samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Tillgr. skal orða svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að landhelgis-
gæzlu og aðstoð við fiskibáta verði hagað þannig, að veiðisvæði, sem mjög
mikil þörf er á að vernda, svo sem svæðin umhverfis Snæfellsnes og á Breiða-
firði, fái nauðsynlega gæzlu, Skal fyrst og fremst lögð áherzla á að fram-
kvæma þetta með þeim skipastóli. sem nú starfar við landhelgisgæzluna, en
takist það ekki, verði skip leigt, eftir því sem þörf er á.

2. Fyrirsögn till. orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um aukna landhelgisgæzlu og aðstoð til fiski-

báta.
Alþingi, 19. febrúar 1951.
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