
sþ. 698. Nefndarálit [168. mál]
um till. til þál. um landhelgisgæzlu og björgunarstörf á Breiðafirði og sunnan við
Snæfellsnes.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur athugað tillögu þessa, en ekki getað orðið á eitt sátt um af-
greiðslu hennar. Minni hlutinn leggur til, að tillagan verði samþykkt óbreytt, en
meiri hlutinn hyggst að breyta henni.

í nokkrum verstöðvum sunnan- og vestanlands hagar svo til, að segja má, að
afkoma bátaútvegsins á þeim stöðum velti á því, hversu farnast um aflabrögð á
vetrarvertíðinni, þ. e. á tímabilinu frá 1. janúar til mailoka. Að minnsta kosti hefur
þetta verið svo nú um hálfs áratugs skeið, sem síldveiðar hafa brugðizt fyrir
Norðurlandi. Það eru að sjálfsögðu grundvallarskilyrði þess, að vetrarvertíðin gefi
góða raun, að mikil fiskigengd sé á miðunum og góðar gæftir. En þar kemur og
fleira til greina, einkum og sér í lagi það, að varðbátar séu á þessum svæðum til
gæzlu landhelginnar og veiðarfæra fiskibátanna utan landhelgi. Svo sem alkunnugt
er, sækir mikill grúi erlendra botnvörpuskipa á þessi mið á vetrarvertíðinni og
gerir mikinn usla í fiskigöngunum og veldur löngum stórfelldum veiðarfæratöpum.
Gæzlubátar gætu komið hér að miklu liði og með nærveru sinni dregið mjög úr



veiðarfæratjóninu með því að aðvara hin erlendu veiðiskip. en þó því aðeins kemur
þetta að liði, að gæzlubátunum sé ekki ætlað allt of stórt svæði til eftirlits og
yfirferðar.

Annar þáttur í hlutverki þessara gæzlubáta er björgunarstarfsemin. Þráfald-
lega kemur það fyrir, einkum í vondum veðrum, að vélbilun eigi sér stað eða
bátunum hlekki st á á annan hátt. Ber þá brýna nauðsyn til, að hjálp sé jafnan
tiltæk.

Nú er landhelgisgæzlunni og björgunar starfseminni þannig hagað við suðvestur-
og vesturströndina á þessari vertíð, að eitt skip er við gæzlu við Vestmannaeyjar,
stærsta skip gæzluflotans, tveir bátar í Faxaflóa og eitt skip fyrir Vestfjörðum.
Staðbundin gæzla er því engin á Breiðafirði og fyrir gæzlu þar ekki séð að öðru
leyti en því, að gæzlubátar á FaxafIóa eða Vestfjarðaskipið skreppa þangað við og
við, en hvort tveggja er, að slík gæzla á Breiðafjarðarmiðum kemur að harla litlum
notum og að mjög er skert með þessu öryggi það og gagnsemi, sem gæzlan veitir í
Faxaflóa og fyrir Vestfjörðum. Þetta ástand á vetrarvertíðinni í Breiðafirði er því
gersamlega óviðhlítandi. Frá verstöðvunum við Breiðafjörð eru nú gerðir út milli
20-30 stórir vélbátar og um 40 opnir vélbátar. Auk þess sækja útilegubátar víðs
vegar að mjög á þessi mið og stunda fiskveiðar þar. Hér er því um að ræða mikla
útgerð, og það veltur ekki á litlu, að íbúum þessara byggðarlaga notist að þeim
miklu fiskigöngum, sem ávallt eru á Breiðafjarðarmiðum á þessum tíma. En hér
er eins ástatt og í Faxaflóa og við Vestfirði, að togarar flykkjast á þessi mið og
valda þar stórtjóni, ef fiskibátarnir eiga þar einskis athvarfs að leita hjá gæzlu-
bátunum. En þar sem þessi togveiðaánauð varir á þessum tíma óslitið nótt og dag
svo að vikum skiptir og mánuðum, er hér áríðandi verkefni fyrir einn gæzlubát,
er þar sé að staðaldri, og má ekki minna vera. Þarf því engan að undra, þótt sjó-
menn í verstöðvunum við Breiðafjörð, sem eru tilneyddir að leggja línur sinar
innan um þennan ófögnuð og verða daglega fyrir fiski- og veiðarfæratjóni af þess-
um völdum, láti til sín heyra og beri fram vandkvæði sín. Hér er vissulega mikið
í húfi. Alþingi getur ekki daufheyrzt við kalli fiskimannanna um hjálp og aðstoð
í þessu efni. En sú aðstoð ein kemur þeim að nokkrum notum og haldi, að einum
bát sé falið gæzlu- og björgunarstarf á þessu svæði vertíðarlangt. Það eru því ein-
dregnar tillögur okkar, sem að þessu nefndaráliti stöndum, að tillagan verði sam-
þykkt í þvi formi, eins og flutningsmaður hennar, þingmaður Snæfellinga, hefur
borið hana fram, og að ríkisstjórnin, að fenginni samþykkt á tillögunni, hlutist til
um, að undinn verði bráður bugur að því að leigja bát til gæzlunnar.

Pétur Ottesen,
frsm.
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