
sþ. 136. NefndaráIit [5. mál]
um till. til þál. um eflingu landhelgisgæzlunnar og aukna vernd islenzkra fiskiskipa.

Frá fjárveitinganefnd.

Tillögu þeirri til þingályktunar. sem hér um ræðir, var vísað til fjárveitinga-
nefndar á öndverðu þessu þingi. Dráttur sá, sem orðið hefur á afgreiðslu hennar
hjá nefndinni, stafar af þvi, að forstjóri landhelgísgæzlunnar, er nefndin þurfti að
sjálfsögðu að ræða við um mál þetta, var um þær mundir og alllengi síðan staddur
erlendis við samninga um byggingu hins nýja landhelgisgæzluskips, sem nú er hafin.

Strax eftir heimkomu hans hóf nefndin viðræður við hann um málið. Voru
þær viðræður allýtarlegar. Gerði forstjórinn glögga grein fyrir því, hvernig skipa-
kostur sá, sem forráðamenn landhelgisgæzlunnar hafa yfir að ráða, yrði bezt nýttur
með hliðsjón af þeim aðstæðum, sem gera mætti ráð fyrir að vér yrðum að horfast
í augu við á komandi vertíð. Taldi hann, að allar líkur bentu til, að svo gæti farið,
að landhelgisgæzla vor reyndist þá ónóg, meðal annars vegna þess, hve gæzluhæfni
minni skipanna er miklum takmörkunum háð á hafi úti. Bæri þVÍ til þess brýna
nauðsyn, að úr þessu yrði bætt með því, að tiltækt væri eitt eða fleiri stærri og
ganghraðari skip, er gripið yrði til eftir þörfum.

Fjárveitinganefnd er fyllilega sammála forstjóra landhelgisgæslunnar um það,
að vér þurfum að hafa viðbúnað, eftir því sem frekast eru föng á, til þess að vér
getum unnið að því ótruflaðir á miðunum að draga björg i bú, svo mjög sem lifs-
afkoma vor er því háð, að oss farnist vel í því efni. Þá verðum vér og að vera við
þVÍ búnir að geta veitt sjómönnum vorum þá vernd, er vér bezta getum í té látið,
ef þeir yrðu fyrir árás af því herskipavaldi, sem nú um skeið hefur haslað sér völl
í fiskveiðalandhelgi vorri, eða þeim togurum, sem undir vernd og gæzlu herskipanna
eru að ólöglegum veiðum á þessum slóðum. Með tillögunni er að því stefnt, að
leitað verði í þessu efni þeirra úrræða, sem frekast eru föng á og oss bezt henta.

Tillögugreininni er breytt í samræmi við það, að bygging varðskips er nú hafin.

BREYTINGARTILLAGA:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að flýta svo sem unnt er - í samráði

við forstjóra landhelgisgæzlunnar - ráðstöfunum til eflingar landhelgisgæzlunni,
svo að auðið verði að veita fiskiskipaflotanum vernd, þannig að bægt verði. svo
sem kostur er, frá íslenzkum sjómönnum, skipum þeirra og veiðarfærum, þeirri
hættu, sem átökin við Breta í fiskveiðalandhelginni kunna að hafa í för með sér.
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