
Sþ. 1. Tillaga til þingsályktunar
ura auknar ráðstafanir til eyðingar á tundurduflum  við strendur landsins.

Flm.: Jóhann  Jósefsson, Ingvar Pálmason, Sigurjón Á. Ólafsson.

Alþingi á lyk tar að skora á r ík isstjó rn ina að hlutast til um það sem fyrst, að 
fleiri skip en nú  er kostu r á verði látin starfa að eyðileggingu tundurdufla  með- 
fram ströndum landsins.

Á s t æ ð u r  .
Það er kunnugt, að enn eru tundurdufl  víðsvegar á reki við s trendur landsins 

og það svo, að sums staðar h indra  þau fiskveiðar landsmanna, þær sem gætu átt 
sér stað að öðrum kosti, og auka á hættu fyrir  siglingar m eðfram  ströndum  landsins. 
Siðan tundurduflin  fóru að verða á vegi sjófarenda hér við land, hefur  skipaútgerð 
ríkisins haft liti skip annað veifið til þess að eyða þessum vágestum og orðið tals- 
vert ágengt. Samt sem áður berast sí og æ tilkynningar um tundurdufl  á reki, og 
virðist hættan, sem af þeim stafar, ennþá vera mjög mikil. Sá skipakostur, sem 
skipaútgerð ríkisins hefur til um ráða í ofangreindu augnamiði, er mjög takm ark- 
aður, og h lý tur það að draga ú r  þeim árangri, sem annars  mætti ná. Til varðskip- 
anna Ægis og Þórs hefur orðið að grípa til að létta und ir  með flutninga á ým sar 
liafnir landsins, sem eins og nú er ástatt, þegar allar aðflutningsvörur eru lagðar á 
land í Reykjavík, hafa brýna þörf fyr ir  flutninga, sem strandferðaskipin endast 
ekki til að fullnægja, enda m á ná jafngóðum árangri að því er tundurduflale it  
snertir eins og þótt stærri skip væru.

Nú er svo ástatt, að siglingar til Englands hafa að miklu  leyti stöðvazt, og er því 
líklegt, að fá megi á leigu nú í haust eitt eða fleiri smáskip á stærð við Óðin eða 
Sæbjörgu, sem nú eru notuð til tundurduflale itar , til þess að nota í sama skyni, og 
auka þannig það öryggi sjófarenda, sem leitazt er við að ná með tundurduflale itum  
þeim, er fram  hafa farið hingað til.

Til þess að flýta fyr ir  aðgerðum í þessu efni er þessi þáltill. fram komin.


