
sþ. 675. NefndaráUt [140. mál]
um till. til þál. um gerð hagrænna landabréfa í þágu atvinnuveganna.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt tillöguna á nokkrum fundum, en auk þess leitað umsagnar
Hagstofu íslands, F'iskifélags íslands og dr. Sigurðar Þórarinssonar um efni hennar.

Nefndin telur, að rétt sé að breyta tillögunni þannig, að aðaláherzla sé nú
lögð á gerð fiskikorta í þágu fiskveiða landsmanna, en jafnframt sé látin fara fram
athugun á kostnaði við gerð almennra, hagrærina landabréfa. Flutningsmaður till.
hefur fallizt á þessa breytingu.

A sérstökum fundi ræddi nefndin við þá Pétur Sigurðsson forstjóra land-
helgisgæzlunnar og Davíð Ólafsson fiskimálastjóra um gerð fiskikorta. Báðir lögðu
þeir áherzlu á nauðsyn þess, að hafizt yrði handa um gerð slíkra korta jafnhliða
þeirri almennu sjókortagerð. sem unnið er að og öll er nú flutt inn í landið.

Fiskikort hafa mikla þýðingu fyrir fiskimenn. Á þeim eru sýndar margvíslegar
upplýsingar um fiskimiðin.

Fram til þessa hafa Íslenzkir fiskimenn aðeins haft erlend fiskikort af fiski-
miðunum í kringum landið. Þau kort eru þó ófullnægjandi, en auk þess er varla
sæmandi, að íslendingar þurfi erlend kort til upplýsinga um sín eigin dýrmætu
fiskimið.

Á síðari árum hafa íslenzkir fiskimenn stöðugt aukið við sig þekkingu um
fiskimiðin við landið. Þeir hafa fundið ný og ný veiðisvæði, sem oft og tíðum hafa
gerbreytt aðstöðu til veiðanna. Mörg hin nýju veiðisvæði eru litið sem ekkert kort-
lögð, og almennar upplýsingar um þau eru ekki fyrir hendi á neinum kortum. Það
gefur auga leið, að gerð nákvæmra og góðra fiskikorta af fiskislóðum mundi auð-
velda mjög veiðarnar.

Nauðsynlegur undirbúningur að gerð fisklkorta af fiskimiðum Íslands er að
afla víðtækra upplýsinga frá reyndum og glöggum fiskimönnum. Ýmsir íslenzkir
sjómenn búa yfir ómetanlegri þekkingu í þessum efnum. Þá þarf einnig að gera
ýtarlegri sjómælingar af ýmsum veiðisvæðum en nú eru fyrir hendi. Það er álit
fjárveitinganefndar, að rétt sé að hefjast þegar handa um þennan undirbúning.

Leggur nefndin því til, að till. verði samþykkt með eftirfarandi

Tillgr, orðist svo:
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að verja á þessu. ári úr rikissjóði

allt að 30 þús. kr. til þess að afla upplýsinga um fiskimiðin umhverfis landið og
láta að því loknu gera og gefa út fiskikort til afnota fyrir íslenzka fiskimenn;
enn fremur að láta fara fram athugun á því, hvaða kostnað það mundi hafa i för
með sér að gera hagræn landabréf af íslandi í því skyni að auðvelda ráðstafanir
til sköpunar jafnvægis í byggð landsins.
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