
sþ. 255. Nefndarálit [41. mál]
um till. til þál. um eftirlitsbát fyrir Norðurlandi.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna, og eru allir nefndarmenn á einu máli um
það, að efla þurfi landhelgisgæzlu og eftirlit með fiskiskipum fyrir Norðurlandi,
eftir því sem aðstæður frekast leyfa.

Nefndin hefur leitað umsagnar forstjóra landhelgisgæzlunnar um tillöguna, og
fylgir álit hans hér með.

Nefndin leggur til, að tillagan verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
1. Tillgr. orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að starfsemi varð-
skipanna verði þannig hagað, að innt verði af hendi fyrir Norðurlandi í vetur
nauðsynleg landhelgisgæzla og aðstoð við fiskiskip og sé það samrýmt heildar-
áætlun um örugga gæzlu og eftirlit við strendur landsins.

2. Fyrirsögn orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um landhelgisgæzlu og björgunarstarf fyrir

Norðurlandi.

Alþingi, 18. nóv. 1952.
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Pétur Ottesen.
Halldór Ásgrímsson. Ingólfur Jónsson.



FyÍgiskja1.

FORSTJORI ÍSLENZKU LANDHELGISGÆZLUNNAR
Reykjavík, 15. október 1952.

Fjárveitinganefnd Alþingis.

Með bréfi, dags. 10. okt. þ. á., sendi hæstvirt fjárveitinganefnd Alþingis mér til
umsagnar tillögu til þingsályktunar, þskj. 41, mál 41, um eftirlitsbát fyrir Norður-
landi. Í því sambandi vil ég leyfa mér að taka eftirfarandi fram:

Í meðfylgjandi skýrslu Fiskifélags íslands um fiskiskip, sem gerð voru út frá
Norðurlandi 1951, sést, að þaðan er nú allmikil útgerð mestan hluta ársins, - sér-
staklega þó opinna vélbáta. Yfir aðalvetrarmánuðina, desember til marz, er útgerðin
þó mjög lítil og í mánuðunum febrúar og marz minni en skýrslan sýnir, vegna
þess að allmargir þilfarsbátanna taldir þar sækja þá sjó frá verstöðvum sunnan-
og vestanlands. Hins vegar eiga þeir bátar, sem þá stunda veiðar fyrir Norðurlandi,
ekki mikla möguleika á aðstoð stærri skipa, vegna þess að þau eru yfirleitt fá á
þessum slóðum á þeim tíma.

Það er þess vegna mjög eðlilegt, að fiskimenn fyrir Norðurlandi óski þess, að
þar sé á öllum árstímum tiltækt skip, sem geti veitt þeim aðstoð, ef á þarf að
halda, eins og tíðkast í öðrum landshlutum, og hefur landhelgisgæzlan þess vegna
allt frá því í vor og þar til nú að staðaldri haft þar varðskip. Er ætlunin, að svo
verði einnig áfram í vetur, og með þeim fjölda varðskipa, sem nú er fyrir hendi,
ætti það að vera hægt, þar til aðalvertíðin byrjar fyrir Suður- og Vesturlandi.

Að öllu forfallalausu munu 6 varðskip, 3 lítil og 3 stór, geta verið við gæzlu á
næstu vertíð, og er gert ráð fyrir útgerð þeirra allra í fjárlagafrumvarpinu. Eitt
þessara skipa er þó leiguskip, nefnilega vitaskipið Hermóður. en það hefur þó, i
samkomulagi við vitamálastjóra, annazt gæzlustörf jafnhliða öðrum störfum sín-
um í allt sumar og haust, landhelgisgæzlunni að kostnaðarlausu.

Af þessum skipum má búast við, að hin 3 litlu og 1-2 stór varðskip þurfi á
vertíðinni að vera nokkuð staðbundin vegna báta- og veiðarfæragæzlu, en þá ættu
að vera 1-2 varðskip tiltæk til annarra þarfa, þar sem á þeim þarf að halda í hvert
sinn. Er það fulllítið, en ætti þó að geta gengið, ef ekkert skipanna forfallast um
lengri tíma. Ræður þar einnig mjög miklu, hve vel hin nýju fiskveiðitakmörk verða
virt við Vestmannaeyjar og í Faxaflóa, en þá mun fyrst fyrir alvöru reyna á þau þar.

Hins vegar ber því ekki að leyna, að á nokkrum varðskipanna hafa komið i
ljós alvarlegir gallar, og hefur enn þá ekki tekizt að lagfæra suma þeirra algerlega.
Má því alltaf búast við, að þessi skip geti tafizt um lengri eða skemmri tíma frá
gæzlustörfum vegna viðgerða, - og það jafnvel þegar verst gegnir.

Slíkar stöðvanir varðskipanna eru, eins og nærri má geta, mjög óheppilegar
fyrir gæzluna sem heild, m. a. vegna þess, að meðan á viðgerð skipsins stendur er
mjög lítið að gera fyrir mestalla áhöfn skipsins, auk þess sem skip vantar til gæzl-
unnar. Hingað til hefur verið reynt að láta skipverja taka frí eða segja þeim upp,
þegar um lengri viðgerðir er að ræða, en það leysir ekki vandræðin nema að hálfu
leyti.

Til þess að bæta úr þessu á sem hagkvæmastan hátt fyrir alla aðila, er nú Í at-
hugun, hvort ekki sé hægt að fá vis Fanney, RE. 4, til gæzlustarfa, þegar eitthvert
varðskipanna forfallast, og manna hana með áhöfn hins bilaða skips. Vis Fanney
er sem kunnugt er eign fiskimálasjóðs og síldarverksmiðja ríkisins og hefur reynzt
bæði traust og ganggott sjóskip. Hefur skipið undanfarin ár verið notað til síldveiða
og síldarrannsókna, en auk þess oft verið leigt til gæzlustarfa. Efast ég ekki um, að
slík eða frekari sameiginleg notkun skipsins gæti orðið til hagsbóta fyrir alla aðila.
Eigendur vis Fanney mundu fá gott viðhald á skipinu sér að kostnaðarlausu og
landhelgisgæzlan raunverulega eitt varðskip til viðbótar án verulegs tílkostnaðar.

Takist áfram hagkvæmir samningar um notkun á vis Fanney sem varðskips
í viðlögum, tel ég nokkurn veginn öruggt, að hægt verði að hafa eftirlitsskip við
Norðurland í allan vetur.

Pétur Sigurðsson.


