
sþ. 460. Nefndarálit
um till. til þál. um stjórn íslenzkrar landhelgisgæzlu o. fl.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin. hefur rætt tillögu þessa ýtarlega og leitað umsagnar um hana frá þeim
aðilum, er hér greinir: Dómsmálaráðherra, er svaraði með bréfi, dags. 5. okt., Far-
manna- og fiskimannasambandinu, er svaraði með bréfi, dags. 1(}.okt., stjórn Fiski-
félags Íslands og Skipaútgerð ríkisins, er hvor um sig svaraði með bréfum, dags. 29.
sept. Að því er snertir fyrri hluta tillögunnar, útgerðarstjórn varðskipanna, þá eru
dómsmálaráðherra, Fiskifélagið og Skipaútgerðin mótfallin þVÍ, að sú breyting sé
nú á þessu gerð, sem tillagan fer fram á. Farmanna- og fiskimannasambandið sendi
hins vegar sem svar við málaleitan nefndarinnar samþykkt 7. sambandsþings F. F.
S. t, sem að vísu er ekki beint svar við fyrirspurn nefndarinnar, en snertir þó þau
atriði, sem um er rætt í tillögunni. Þar kemur fram sú skoðun, að stjórn þessara
mála eigi að vera í höndum Slysavarnafélags Íslands, og virðist það vera með sér-
stöku tilliti til þeirra björgunar- og eftirlitsstarfa, sem varðskipin hafa með höndum,



enda leggur 7. sambandsþing F. F. S. Í. mjög mikla áherzlu á það, að varðskipin geti
framvegis samhliða strandgæzlunni sinnt björgunar- og eftírlítsstörtum betu!' en
hingað til hefur átt sér stað.

Fyrir nefndinni lágu enn fremur eftirtalin skjöl: Bréf Skipaútgerðarinnar til
ríkisstjórnarinnar, dags. 10. ágúst 1935, 4. febr. 1941, 21. febr. 1941, 17. marz 1941 og
6. júlí 1944, um landhelgisgæzlu, strandferðir og eyðingu tundurdufla. Þá hafði
nefndin einnig til hliðsjónar skýrslu þeirra aðila, sem samkv. þál. frá 1. apríl 1935
voru af þáverandi atvinnumálaráðherra skipaðir til að athuga og koma fram með
tillögu um landhelgísgæzlu, björgunarmál og skipaskoðun. Skýrslan er dags. 4.
sept. 1935. Þá lágu enn fremur fyrir bréf Skipaútgerðar rikisins 9. nóv. 1934 til
sendiráðs Íslands' í Kaupmannahöfn, um útbúnað vélbáta til strandgæzlu, sem og
bréf sendiráðsins, dags. 30. nóv. 1943, ásamt bréfum frá Marineministeriet í Khöfn,
dags. 29. jan. 1935, og frá sama aðila, dags. 30: nóv. 1943, og bréf Skipaútgerðar-
innar til sendiráðsins, dags. 9. jan. 1935, öll um útbúnað vélbáta til strandgæzlu.
Bréf dómsmálaráðuneytisins ásamt fskj. frá brezku sjóhernaðaryfirvöldunum hér
á landi til Skipaútgerðarinnar viðvíkjandi tundurduflaeyðingu lá og fyrir. Loks
hafði nefndin einnig fengið að kynna sér tillögur forstjóra Skipaútgerðarinnar, dags.
6. júlí 1944, sendar til ríkisstjórnarinnar, en hún hefur lagt þær fyrir sjávarútvegs-
nefndir Alþingis, og fjalla þær um framtíðartilhögun landhelgisgæzlunnar.

Nefndinni virðist ekki tímabært að svo stöddu að koma á fót sérstakri útgerð-
arstofnun, sem hafi með höndum stjórn allra eftirlits- og björgunarskipa ríkisins.
Ber þar margt til, og má drepa á nokkur atriði hin helztu, er sem stendur mæla á
móti slíkri skipulagsbreytingu.

Eins og kunnugt er, hefur Skipaútgerðin nú á hendi útgerðarstjórn þessara
skipa og rekur þau samhliða útgerð hinna reglulegu strandferðaskipa ríkisins og
hefur haft um alllangt skeið. Vegna skorts á strandferðaskipum eru mjög mikil
brögð að því, að nota verði strandgæzluskipin til fólks- og póstflutninga og einnig
til vöruflutninga við strendur landsins. Þessi ráðstöfun hefur orðið landsmönnum
til mikils hagræðis, þótt ekki sé hægt að telja hana hið æskilegasta fyrirkomulag
á strandferðum. Jafnhliða þessu eru svo skipin við eftirlits- og landhelgisstörf og
björgunarstörf, þegar þörf krefur. Meðan svo er ástatt, að grípa verður til þessara
skipa til að bæta úr samgöngum við strendur landsins milli þess, að þau sinna
aðalverkefnum sínum, virðist það fyrirkomulag hagkvæmast, að þau séu rekin
af Skipaútgerð ríkisins, sem hefur að öðru leyti farþega- og vöruflutninga á hendi,
enda hafa engin gild rök verið að því leidd, að þetta hafi sakað hingað til. Að vísu
er rétt, eins og tekið var fram í greinargerð till., að Iandhelgisgæzla, björgunar-
störf og vísindastarfsemi, t. d. hafrann sóknir og djúpmælingar, sem framkvæma
má á varðskipunum, eru svo umfangsmikil, að eðlilegt væri, að sérstök stofnun
gæti gefið sig óskipta að framkvæmd þeirra. En hér verður að horfast í augu við
þá staðreynd, er Iysir liggur, að nota verður í bili skip þessi til að fylla í eyður
þær, sem annars mundu verða í strandferðunum, og er það út af fyrir sig næg
ástæða til að hafa útgerðarstjórnina eins og hún er, meðan brýn þörf kallar eftir
því, að skipin hjálpi til þess eftir megni að fullnægja fólksflutninga- og vöru-
flutninga þörfinni. Þá er og þess að gæta, að ný útgerðarstofnun í því' skyni, sem
till. gerir ráð fyrir, mundi valda verulegum kostnaði aukalega við það, sem er nú
þegar, og ef að vanda lætur, mundi sú stofnun síga á allfljótlega með tilkostnað-
ínn, eins og því miður margar ríkisstofnanir gera, þótt lítið sé gert úr því í fyrstu,
hver kostnaður af þeim muni verða fyrir ríkissjóðinn. Þá verður og að athuga
það, að Skipaútgerð ríkisins hefur alveg sérstaka aðstöðu til að reka varðskipin á
ódýrari hátt en ef ný stofnun hefði það hlutverk. Skipaútgerðin hefur umboðs-
menn í hverri höfn, þar sem strandferðaviðkoma er, sem annast alla fyrirgreiðslu
þeirra skipa, sem á vegum útgerðarinnar eru, þar á meðal varðskipanna, og í mörg-
um tilfellum hafa liggjandi birgðir nauðsynja handa skipunum. Þetta kerfi er nauð-
synlegt vegna rekstrar skipanna. Ef varðskipin væru skilin frá Skipaútgerðinni og



sett undir aðra útgerðarstjórn. yrði sú stofnun að afla sér umboðsmanna á mörg-
um stöðum, er hefðu fyrirgreiðslu þeirra á hendi, og mundi þetta hafa einhvern
töluverðan kostnað í för með sér.

ÞMt nefndin, eins og áður segir, geti ekki fallizt á að koma nýrri útgerðar-
stofnun á fót fyrir varðskipin, eins og nú horfir við, þykir henni rétt að taka undir
með flm. till., að því er athugun á framtiðarfyrirkomulagi björgunar- og eftirlits-
starfsins snertir. Í því sambandi vill nefndin benda á, að allmikill skoðanamunur
mun vera ríkjandi um það, með hvers konar skipum framkvæma eigi landhelgía-
gæzluna. F. F. S. í. telur slíka gæzlu á hinum smærri varðbátum vera til álits-
hnekkis fyrir landið og að hún nái ekki tilgangi sínum. F. F. S. 1. leggur til, að
smíðuð verði fjögur stór varðskip, á stærð við venjulega togara, og er þeim ætlað
að sinna landhelgisgæzlunni ásamt björgunarstörfum, hafrannsóknum, mælingum
o. s. frv.

Hins vegar varð niðurstaða þeirra, sem gerðu tillögur um þessi mál 1935 að
tilhlutan þings og stjórnar, sú, að bezt væri séð fyrir landhelgisgæzlunni með fjór-
um til fimm vélbátum og einu skipi á borð við Ægi, og gera þeir þá um leið ráð
fyrir, að þessir farkostir eigi að starfa að björgunarmálum og hafa samvinnu við
Slysavarnafélag Íslands með þetta fyrir augum. Þessu hinu sama var þegar haldið
fram 1920, þegar gamli Þór var keyptur til Vestmannaeyja til þess að starfa þar
að björgun, að eftirlit með landhelginni færi vel saman yið það að aðstoða fiski-
bátana á miðunum. Lögðu forgöngumenn þess máls þá þegar áherzlu á, að slík
skip yrðu að vera þannig, að þau hefðu greinilega yfirburði yfir fiskibátana. þá
er þau ættu að hjálpa í sjávarháska. bæði að ganghraða og stærð, og enn fremur,
að þau ættu að hafa strandgæzlu á hendi samfara björgunarstörfum. Virðist
reynslan hafa sannað það greinilega síðan, að stefna Vestmannaeyinga í þessu
efni var rétt.

Í tveim bréfum, sem forstjóri Skipaútgerðar ríkisins hefur á þessu ári látið
frá sér fara, hið fyrra frá 6. júlí til ríkisstjórnarinnar og hið síðara til fjvn. frá
29. sept., hefur hann látið uppi þá skoðun, að reynslan af varð bátnum Óðni og
öðrum slíkum bátum, er starfað hafa undanfarin ár að landhelgisgæzlunni ásamt
Ægi, sýni það, að stefnan frá 1935, sú að hafa fjóra til fimm vélbáta til gæzlunnar
ásamt Ægi, sé rétt. Leggur hann í bréfi sínu til ríkisstjórnarinnar áherzlu á það,
að hafizt verði handa um að smíða fleiri slíka varðbáta í viðbót við þann eina, sem
fyrir er, Óðinn. Samt sem áður tekur hann það fram, að bátarnir. þurfi að hafa
meiri ganghraða en Óðinn og vera stærri en hann eða um 100 smálestir.

Er af þessu ljóst, að ekki virðist enn vera fundin sú lausn á þessum málum,
sem allir geti sætt sig við. Þótt sú tillaga, sem hér um ræðir, fari ekki fram á, hvað
þetta atriði snertir, annað en athugun á því, hversu bezt verði samræmt björgunar-
og eftirlitsstarfið, leiðir þó af slíkri athugun að gera sér sem ljósast grein fyrir því,
hvers konar skip geta bezt fullnægt hinum ýmsu verkefnum, sem nauðsynlega
verður að fela varð skipunum, og þeim, sem auk þess er talið hentugt, að skipin
hafi með höndum, svo sem hafrannsóknir og sjómælingar.

Síðan 1935, að horfið var að þvi ráði að hafa hin smærri skip til gæzlunnar,
hefur margs konar reynsla fengizt og mörg tæld borið fyrir augu landsmanna,
sem notuð hafa verið af hinum útlendu hernaðaryfirvöldum, sem hér dveljast nú,
til gæzlu þeirrar, er framkvæmd er við þetta land og frá því. Er næsta eðlilegt, að
ýmsumhafí til hugar komið, hvort ekki væri hugsanlegt, að einhver sú varðskipa-
gerð, sem þessir aðilar hafa notað hér, gæti komið að betri notum við landhelgis-
gæzluna og annað en þeir bátar og skip, sem enn höfum vér. Enn: fremur mundi
það og þykja athugandi, hvort heppileg stærð sjóflugvélar gæti ekki komið að
góðum notum í þessu skyni og jafnvel sparað mjög siglingar varðskipanna á land-
helgisvæðinu.

Þótt margt sé talið geta komið til greina og menn séu ekki ásáttir um gerð og
stærð skipa, er gæzlunni henti, eða jafnvel álíti, að skip megi að einhverju leyti



spara með flugvélum, virðist það nú vera orðin almenn skoðun þeirra, er um þessi
mál fjalla, að landhelgisgæzlan og björgunarstörfin eigi samleið og varðskip ríkis-
ins eigi að sinna þessum verkefnum. En af þessu leiðir svo það, að miða verður
stærð og útbúnað varðskipanna meðal annars við þetta.

þá er og það auðsætt, að af fjárhagsástæðum verður að notast sem mest við
varðskipin til hinna annarra starfa, svo sem hafrannsókna og sjómælinga, en þá
eru stór og dýr skip ekki sem hentugust. en til björgunar skipa úr strandi hefur
Ægir reynzt afkastadrjúgur. sem kunnugt er.

Vill nefndin leggja áherzlu á það, að sem fyrst verði að því undið að taka
þessi mál til athugunar. og að landhelgísgæzlan ásamt þeim öðrum verkefnum, er
hlýða þykir, að varðskipin hafi á hendi, verði færð í það horf, er allir megi við una.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að till. verði samþ. með svofelldum

BREYTINGUM.
1. Tillgr. skal orða svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara ýtarlega rann-
sókn á því, hvernig landhelgisgæzlunni verði bezt og haganlegast fyrir komið.
Í því efni verði athugað sérstaklega, með hverri gerð og stærð varðskipa náist
beztur árangur af gæzlunni með kleifum kostnaði, og verði í því tilliti aflað'
vitneskju um nýja gerð skipa erlendis, er að haldi mætti koma, og útbúnað
þeirra. Einnig verði það atriði gaumgæfilega rannsakað, að hve miklu leyti
nota megi flugvélar til aðstoðar við gæzluna.

Jafnframt er stjórninni falið að láta athuga, með hverjum hætti megi
sameina landhelgisgæzluna björgunarstarfseminni og eftirliti á fiskimiðum við
strendur landsins.

Niðurstöður af rannsókn þessari skal stjórnin leggja fyrir Alþingi svo
fljótt sem unnt er.

2. Fyrirsögn till. skal orða svo:
Tillaga til þingsályktunar um landhelgisgæzlu og björgunarstarfsemi.

Alþingi, 18. okt. 1944.
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