
sþ. 420. Nefndarálit [91. mál]
um till. til þál. um innflutning véla í fiskibáta.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt ýtarlega um tillöguna svo og um skylt mál, er fram kom
umræðum, óhóflega kapp siglingu fiskibáta á miðin. Leitað var álits nokkurra

viðkomandi aðila, sbr. fylgiskjöl.
Það er álit nefndarinnar, að bæði atriðin þurfi ýtarlegrar rannsóknar við.

Innflutningur véla í báta hefur oft verið gerður af vafasamri fyrirhyggju, mjög
hefur skort á þjónustu við vélarnar og mikið óhagræði hefur hlotizt af skorti á
varahlutum. Þá hefur kapp sigling fiskibáta á mið, sem er aðalorsök tíðra vélaskipta.
verið ævaxandi áhyggjuefni kunnugra. Sýnilegt er, að þetta ástand veldur auknum
oliukostnaði, auknu sliti á bátum og vélum og kann að stofna öryggi sjómanna í
hættu. Tilkostnaður og áhætta útgerðarinnar vaxa verulega, en heildarafli bátanna á
hverju veiðisvæði vex trauðla.

þvi leggur nefndin til, að tillagan verði samþykkt með breytingu. Björn Jóns-
son áskilur sér rétt til að flytja eða fylgja öðrum brtt. Einn nefndarmanna (BO)
var fjarstaddur.

BREYTINGARTILLAGA:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara rannsókn sérfróðra

manna á þvi:
a) hvort eða hvernig hægt sé að koma i veg fyrir óhóflega kappsiglingu fiski-

báta á mið og hindra þannig óþarft slit véla og báta og sóun verðmæta vegna
tíðra vélaskipta í bátum, og

b) hvort eða hvernig unnt sé að haga innflutningi á vélum í fiskibáta þannig, að
aukin trygging fáist fyrir kaupum hentugra véla og nauðsynlegar birgðir vara-
hluta verði ávallt til i landinu.

Alþingi, 5. apríl 1957.

Benedikt Gröndal,
form., frsm.

Steingr. Steinþórsson.

Eiríkur Þorsteinsson,
fundaskr.

Ásgeir Bjarnason.

Björn Jónsson,
með fyrirvara.
Jón Sigurðsson.



Fylgiskjal I.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavik, 21. marz 1957.

Vér höfum haft til athugunar bréf hv. allsherjarnefndar, dags. 8. f. m., þar
sem óskað er umsagnar um meðfylgjandi till. til þál. Um innflutning véla í fiski-
háta. Enn fremur er óskað álits vors á því, hvort unnt sé að fyrirbyggja, að stækkun
véla í gömlum bátum gangi út í ðf'gar, leiði til SÓlmar verðmæta eða jafnvel stofni
öryggi bátanna i hættu.

Félagsstjórnin hefur samþykkt að mæla með því, að sú athugun, sem í til-
lögunni greinir, verði látin fara fram eins og þar er gert ráð fyrir.

Varðandi síðara atriðið, sem um er spurt, er þar um að ræða mjög margþætt
og flókið mál, sem ekki verða gerð nein skil í stuttu máli og án undangenginnar
nákvæmrar athugunar. Telur stjórnin þvi eðlilegast, að hinum sömu aðilum sem
tillagan gerir ráð fyrir verði einnig falið að athuga það og verði þá orðalagi til-
lögunnar breytt samkvæmt því.

Virðingarfyllst,

Davíð Ólafsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs þings, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

SKIPASKOÐUNARST JÓRINN
Reykjavík, 11. febrúar 1957.

Bréf allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags. 9. þ. m., hef ég móttekið
ásamt 150. tillögu til þingsályktunar um innflutning véla í fiskibáta, flm. Pétur
Pétursson, svo hljóðandi:

"Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara athugun á því,
á hvern hátt sé unnt að skipuleggja innflutning á vélum í fiskibáta þannig, að
aukin trygging fáist fyrir því, að keyptar séu hentugar og góðar vélar, bæði um
stærð og endingu, og að tryggt sé, að ávallt séu til Í landinu nægar birgðir af vara-
hlutum i vélarnar.

Þessi athugun skal gerð Í samráði við skipaskoðunarstjóra ríkisins, Fiskifélag
Islands og Landssamband Íslenzkra útvegsmanna."

Framangreinda tillögu tel ég mjög athyglisverða. Vélainnflutningur hefur verið
mjög tilviIjanakenndur undanfarin ár, og vélasalar eru mjög misjafnlega færir
um að veita nægjanlegar og sannar upplýsingar um tæknileg atriði vélanna. Þar
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eð útgerðarmenn eru heldur ekki allir vélfróðir menn, hafa stundum orðið leið
mistök í vélakaupum.

Vélategundum fjölgar stöðugt hér í fiskiskipum, og þar með eykst þörfin
fyrir varahlutabirgðir. Mörgum umboðsmönnum er um megn fjárhagslega að hafa
hér á eigin kostnað miklar birgðir varahluta, og ekki munu verksmiðjur hafa vr ra-
hluti hér á eigin kostnað, enda erfiðleikum háð vegna íslenzkra innflutningsákvæða.
Hvaða leiðir gætu talizt færar til úrbóta, er vandsvarað Í stuttu máli, en þar eð
úrbóta er vissulega þörf, þá tel ég rétt að mæla með því, að umrædd athugun verði
látin fara fram.

Í bréfi allsherjarnefndar er þess getið, að við umræður um mál þetta hafi komið
fram óskir um, að nefndin leitaði álits míns á því, hvort fært yrði að fyrirbyggja
stækkun véla í gömlum bátum.

Þetta mál hefur oftsinnis verið rætt, og m. a. ræddi herra sjávarútvegsmálaráð-
herra Lúðvík Jósefsson um málið við mig fyrir alllöngu síðan.

Öllum ber saman um, að vélastærð svonefndra landróðrabáta sé orðin óhófleg.
Þess ber og að gæta, að hér er ekki véla stærð aukin vegna þarfa fiskveiðanna sjálfra,
heldur vegna kapphlaups milli bátanna að komast sem fyrst á miðin. Fjárhagslega
væri það raunverulega engin óhagur, þótt hver bátur þyrfti t. d. hálfri klukku-
stund lengri tíma til að komast á miðin, en mikið vélarafl kostar meira i stofnkostn-
aði, og eyðir meiri olíu en eðlilegt má teljast. Hins vegar eru þau lögmál fyrir
ganghraða skips, að þegar vélarorka ákveðins skips er komin að rrissu marki, eykst
ganghraði sáralítið brot úr mílu, ef nokkuð, jafnvel þótt hestaflafjöldi sé tvöfald-
aður. Sjálft meinið, sem orsakar þetta kapphlaup, er fyrirkomulag veiðanna, og
auðvitað er eðlilegast að ráða bót á meininu þar sem. það er, þ. e. a. s. með meiri
gæzlu og skipulagningu á veiðisvæðum. Á þessu eru þó taldir miklir örðugleikar, og
verður þá einnig að taka til athugunar, hvort fært er að setja ákvæði um takmörkun
vélastærðar. ef ógerlegt reyndist að koma veiðafyrirkomulaginu í skynsamlegra horf
en nú er.

Einn galla ber fyrst að nefna á takmörkun vélastærðar. Bezt er með vél farið,
ef álag hennar er ekki að jafnaði meira en rétt yfir 80% fullrar orku. Ef vélastærð
er takmörkuð og haldið verður áfram núverandi kapphlaupskerfi á miðin, þá er
ekki efi á, að allar vélar yrðu þrautpíndar, þannig að ending véla yrði sennilega
minni en nú er að óbreyttu veiðafyrirkomulagt.

Eftir bréfi allsherjarnefndar að dæma er hér eingöngu um að ræða takmörkun
á stækkun véla í gömlum bátum, en ekki ákvæði um stærð véla i nýjum bátum.
Ef setja ætti reglur, sem takmörkuðu vélastærð. þegar skipt er um vél í eldra skipi,
án þess að takmarka vélastærð í nýjum skipum, er hætt við, að eldri skipin yrðu
fljótlega ónothæf, samanborin við þau nýrri.

Skal því hér rætt um vélastærð í fiskiskipum ahnennt og möguleika á ákvæðum
um hámarksstærð.

Slík ákvæði hlytu að byggjast á tveimur stærðum, hestaflafjölda vélarinnar og
stærð skipsins.

Mælingu hestafla má framkvæma á marga mismunandi vegu, og til eru fleiri
skilgreiningar á, hvað er hestafl. Sé gengið út frá hestaflamælingu i metrakerfínu.
þarf því enn fremur að skilgreina nákvæmlega, hvernig mæla skuli orku vélanna
og hvar hún skuli mæld. Ef mæla ætti allar aðkeyptar vélar hér á landi, mundi það
kosta dýrt húsnæði og tilraunastofu. Eigi að mæla vélarnar í vélsmiðju vélaframleið-
enda; verður að fylgja sömu reglum alls staðar og hafa eftirlit með, að mælingin
fari eins fram hjá öllum verksmiðjum.

Enn flóknara verður þó málið, þegar ákveða skal, við hvaða stærðartölu skipsins
skal miða leyfilegan hestaflafjölda. Hér er oftast getið um brúttórúmlestir, þegar
rætt er um stærð skipa. Brúttórúmlestatalan er hins vegar algerlega ónothæf til að
miða hestaflaþörf aflvélar skipsins við, því að brúttórúmlestatalan er rúmmáls-
mæling á ákveðnu rúmmáli inni í skipinu samkvæmt nákvæmum reglum þar um.
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Rúmlestatalan gefur hins vegar engar upplýsingar um hestaflaþörf skipsins til að
knýja það áfram með vissum hraða, þvi að þar ræður bæði stærð og lag skipsins.
Um lag skips er hins vegar ekki hægt að setja reglur nema að mjög takmörkuðu
leyti með stuðlum vatnslínu, miðbands-, prisma- og kassastuðli og fleiri hlutföllum.
Fjölmargar aðferðir eru notaður við áætlun hraða og hestatlafjölda skipa, en öruggust
er a.ð sjálfsögðu tilraun með líkan af skipinu. Slíkar tilraunir eru hins vegar tiltölu-
lega dýrar fyrir svo lítil skip, nema um mörg eins skip sé að ræða.

Ef settar eru reglur um vélastærð og 1. d. miðað við ytri aðalmál skipsins,
vatnslínulengd og ýmis hlutföll þess, þá yrðu úr þessu mjög flókin tæknileg ákvæði,
því að ekki yrði komizt hjá að binda um leið í reglur ákvæði um stöðugleika skip-
anna og sjóhæfni. svo að ekki yrði gengið á það lagið að auka gangIag skipanna
á kostnað stöðugleika og sjóhæfni þeirra.

Þótt hér hafi aðeins verið stiklað á stóru og ekki farið neitt inn í tæknileg
atriði málsins, þá vænti ég þess þó, að ljóst sé, að þetta mál er ekki auðleyst.

Slíkar reglur yrði að semja eftir nákvæma rannsókn á nauðsynlegustu atriðum
sIikra skipa, og reglurnar mundu verða mikið rannsóknarverkefni frá skipaverkfræði-
legu sjónarmiði, enda mun hvergi vera til fordæmi fyrir slíkum ákvæðum. Slíkar
reglur er án efa hægt að semja, en það yrði mikið verk og vandasamt, og eðlilega
tæki það nokkurn Uma, áður en slík ákvæði lægju fyrir. Ef Alþingi teldi rétt, að
slík athugun yrði látin fram fara, þá tel ég nauðsynlegt, að samtímis yrði reynt,
hvort ekki væri fært að ráða bót á sjálfu meininu, sem sé fyrirkomulagi veiðanna
hjá landróðrabátum, t. d. ef merki um leyfi til að hefja lagningu veiðarfæra væri
gefið á miðunum, en ekki i landi, eins og nú tíðkast.

Hjálmar R. Bárðarson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavik.

Fylgiskjal III.

FISKVEIÐASJÓÐUR íSLANDS
Reykjavík, 2. marz 1957.

Háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur með bréfi 8. f. m. óskað eftir
umsögn vorri um tillögu til þingsályktunar um innflutning véla í fiskibáta.

Vér höfum beðið annan aðalmatsmann vorn (hr. Kr. Einarsson) um álit hans
á málinu, og fylgir álitsgerð hans hér með.

Þá sendum vér' hér með afrit af bréfi, er reyndur skipstjóri skrifaði oss um
þetta mál 21. sept. 1954.

Telja má, að leitað sé eftir lánum úr Fiskveiðasjóði svo til alltaf, þegar skipt
er um vél i fiskiskipum. En sjóðurinn hefur þann hátt á að veita ekki slík lán, nema
fyrir liggi umsögn frá skipaskoðunarstjóranum og meðmæli hans með því, að skipt
sé um vél í skipinu.

Að sjálfsögðu mundi Fiskveiðasjóður fagna hverjum þeim ráðstöfunum, sem
gætu tryggt sem skynsamlegasta meðferð þessara mála og þeir aðilar, sem málið
snertir mest, þ. e. sjómenn og útgerðarmenn, gætu sætt sig við.

Vér látum fylgja hér með skýrslu um lánveitingar vorar vegna vélaskipta í fiski-
skipum s. 1. fjögur ár.

Virðingarfy lIst,

Fiskveiðasjóður íslands.
Elías Halldórsson. G. Halldórssen.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Alþingi, Reykjavík.
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Fskj. 1.
Reykjavík, 1. marz 1957.

Ég hef móttekið bréf yðar varðandi tillögu til þingsályktunar um innflutning
véla í fiskibáta.

Út af því vil ég taka fram eftirfarandi:
Allir íslenzkir fiskibátar, sem ég veit um, eru gerðir fyrir þungbyggðar eða

meðalþungbyggðar vélar.
Mér vitanlega eru engar reglur til um hestaflafjölda véla í fiskibáta, miðað við

rúmlestafjölda bátsins, enda er það, að mínu áliti, ógerlegt að binda aflþörf við
rúmlestafjölda vegna mismunandi gerða bátanna.

Miða verður hestaflaþörfina við lögun bátsins og þann hraða, sem lögun
bátsins leyfir, því að það er fyrst og fremst hún, sem ákveður nýtanleg an hámarks-
hraða bátsins. Allt það afl, sem vélin framleiðir fram yfir það, fer að mestu leyti
til ónýtis.

Það er því að mínu áliti vissulega rétt, að stækkun á vélum i gömlum bátum
hafi i mörgum tilfellum farið út í öfgar og sé langt frá því að vera hagkvæm og að
mestu leyti sóun verðmæta. Þegar svo er, að of mikið vélaafl er notað í gömlu skipi,
verður afleiðingin oft sú, að skipið liðast, hampþéttun losnar og sjóhæfni skipsins
minnkar.

Hvað viðkemur hentugum og góðum vélum, bæði um stærð og endingu, svo og
um varahlutaþörf, álít ég, að heppilegasta leiðin væri sú að fela einhverri stofnun
eða stofnunum í landinu og þá fyrst og fremst skipaskoðun ríkisins að sjá um og
leiðbeina mönnum um vélakaup, stærð og gerð. Að sjálfsögðu þarf þessi stofnun
að hafa aðstöðu til að sannreyna þær vélar, sem boðnar eru til innflutnings, bæði
hvað snertir stærð og aðra kosti og hagkvæmni til notkunar i þvi skipi, sem hún
er ætluð í. Hvað viðvíkur varahlutum, tel ég skilyrðislaust sjálfsagt að leyfa ekki
innflutning véla nema með því skilyrði, að framleiðandi þeirra véla, sem fluttar
eru inn i landið, ætti hér varahlutabirgðir i vörzlu umboðsmanna sinna, nægilegar
til að fyrirbyggja stöðvun báta, sem svo oft hefur komið fyrir, jafnvel á aðalvertíð,
vegna skorts á varahlutum.

Virðingarfyllst,

Kristinn Einarsson.

Fiskveiðasjóður Islands, Reykjavík.

Fskj. 2.
Reykjavík, 21. sept. 1954.

Svo sem yður er kunnugt, hafa verið mikil vélaskipti nú undanfarið og eru
nú yfirstandandi i vélbátaflotanum. Nýjar og stærri vélar settar i bátana. Um það
út af fyrir sig er ekki nema gott að segja, en ég óttast, að með þeirri notkun, sem
nú er á vélum fiskibátanna, sem róa úr landi á vetrarvertíð hér sunnanlands, verði
vélarnar skammlífar i bátunum, ekki eingöngu vegna óhófslegs slits, heldur einnig
að mönnum muni finnast þær of litlar, þ. e. báturinn ekki nógu ganggóður i hinni
fáránlegu kappkeyrslu á miðin. Það verður aldrei hægt að láta 30 báta frá sömu
verstöð ganga jafnt, og þar með mun vélakapphlaupið halda áfram endalaust, ef
ekki verður að gert. Ég hef hugsað mikið um þetta mál og komizt að ákveðinni
niðurstöðu, sem ég vil láta í ljós með þessu bréfi mínu. Mér er ljóst, að góðir menn
og gegnir munu sjálfsagt finna aðrar og betri lausnir þessa máls, en hvað um það,
þetta er mitt álit.
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Ég álít, að góður og hæfilegur hámarkshraði fiskibátanna, sem róa úr la~di,
sé ca. 8.5 sjómílur. Eg er meðmæltur þessum hraða vegna þess, að það hefur synt
sig, að flestir 50·-60 smálesta bátar, sem eru búnir sæmilega kraftmikilli vél, þurfa
ekki að nota vélaaflið óhóflega til að ná þessum hraða, þótt þeir þurfi að yfirkeyra
vélina til að ná 9 sjómilna hraða. Þessi hálfa sjómíla (frá 8%-9) hefur reynzt
svo erfið flestum bátunum, að hún er allt að því jafndýr í olíukostnaði og fyrstu
7-8 mílurnar. Þetta er ofur eðlilegt, góður fiskibátur fyrir íslenzka staðhætti .
verður ekki byggður sem hraðsnekkja. Hvað hefur svo þessi hálfa sjórníla að segja
fyrir bátana og afkomumöguleika þeirra? Tökum dæmi: Margir bátar frá Keflavík
ganga um 9 sjómílur it leið i róður, með þrautkeyrðum vélum. Segjum, að bátarnir
síglí i 3 stundir frá merkjunum við Gerðhólma, þar til þeir byrja að leggja línuna.
Þeir hafa því siglt 3X9 sjómílur = 27 sjómílur. Ef við gerum ráð fyrir, að fiskur
standi 27 sjómílur og þar út, sem þeir leggja línuna, munu bátarnir eiga 6farna 1lh
sjómílu, ef þeir hefðu látið sér nægja 81f2 sjómílna hraða og notað vélaaflið ca. 25%
minna. Þeir hefðu því byrjað að leggja línuna um 10 mín. seinna en með 9 sjó-
mílna keyrslu. Það hlýtur öllum að vera ljóst, að einar 10 mín. gera hvorki til né
frá, ef allir bátarnir eru samhliða, sem þeir væru með 8.5 sjómílna hámarkshraða,
en 10 mín. mismunur á gangi geti gert mikinn skaða, ef innbyrðis afstaða bátanna
er 10. mín. mismunur á gangi á 27 sjómílna vegalengd, hvort heldur meðalgang-
hraði bátanna er 9, 10 eða 11 sjómílur.

Síðustu bátarnir eiga alltaf á hættu að lenda með lóðir sínar á bólfærum bátanna,
sem á undan eru, og koma þar með með minni afla og skemmd veiðarfæri að landi.
Það er einmitt þarna, sem hundurinn liggur grafinn, þetta er meginorsök kapp-
keyrslunnar, og henni mun ekki linna að óbreyttum aðstæðum. Ég tel, að setja
þurfi reglugerð um þetta mál, fyrir bátana að fara eftir. Ég hef aðeins rætt þetta
mál við nokkra kunningja mína, sem eru skipstjórar á bátum héðan við Faxaflóa
og i Vestmannaeyjum.

Álit þeirra og undirtektir eru eins misjöfn og þeir eru margir, sumir talið þetta
hreina fásinnu, aðrir talið sjálfsagt að koma á skipulagi um keyrslu bátanna -.Ég CI'

þvi nokkurn veginn viss um, að lög og reglur um þetta munu mælast misjafnlega
fyrir - i fyrstu. .

En ég er líka sannfærður um, að þegar frá líður mun takmörkun á hraða bát-
anna it miðin þykja sjálfsögð og eðlileg ráðstöfun og öllum til góðs; ekki einungis
að hinn bágborni fjárhagur margra útgerðarmanna muni batna með langt um minni
viðhaldskostnaði vélanna, eða sjómannanna, sem kæmu með betri hlut frá borði,
en einnig þjóðfélginu f heild.

Efnislega ætti innihald þessarar reglugerðar að vera þetta:
Settir væru 4-6 formenn á hverri veiðistöð sem eftirlitsmenn (með svipuðu

fyrirkomulagi og er með róðrartímann) til að sjá um, að allir bátarnir fari með
sama hraða á miðin (8.5 sm.). Bátar þeirra yrðu auðkenndir með einhvers konar
ljósi, meðan dimmt er af nóttu. Allir bátarnir hefðu lögboðin ljós, þegar þeir
byrjuðu að leggja línuna (sem þeir eru skyldir til samkv. siglingarlögunum,
9. gr.).
Viðurlög, ef út af er brugðið, með svipuðum reglum og með róðrartímann. Ýmis

smærri ákvæði væru sett í samráði við greinda formenn í veiðistöðinni. Ég tel ekki
heppilegt, að varðskip ríkisins hefðu afskipti af þessu, ýmissa hluta vegna.

t góðri meiningu,

Magnús Grímsson.
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Fskj. 3.

Lánveitingar Fiskveiðasjóðs íslands til endurnýjunar á aflvélum í fiskiskipum.

Skip
Nýjar vélar

Hestöfl I Lán------- Heildar- I Meðalverð
I Meðaltal verð')

I á hestafli
kr.

Ar I Rúmlestir
iTala Samtals I pr. rumlest kr. I kr.

1953 29
I

950 3861 4,06 I 4390500,00 1137,00 2895500,00••••••••• 0. I

I

19M 0 ••••••••• _ 50 I 2045 8948 4,38 9053000,00 1012,00 5820300,00
1955 ....... , ... 44

I
1312 6463 4,93 7517590,00 1163,00 4895000,00

1956 ........... 48 2479 10453 I 4,22 11 801 000,00 1 129,00 7661400,00
I I I

1) Kostnaður við niðursetningu er ekki talinn með.

7


