
Ed. 358. Nefndarálit [33. mál]
um frv. til 1. um lagagildi reglugerðar um fiskveiðilandhelgi íslands.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Frumvarpi þessu um lagagildi reglugerðar um fiskveiðilandhelgi Íslands var
vísað til sjávarútvegsnefndar þann 14. nóv. 1960, en málið var tekið til umræðu í
nefndinni þann 30. jan. 1961, eða eftir tveggja og hálfs mánaðar bið.

Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hl. hennar (EggÞ,
JA og SB) telur ekki tímabært að samþykkja frumvarpið, en undirritaðir nefndar-
menn leggja til, að það verði samþykkt óbreytt.

Þegar vinstri stjórnin var mynduð 1956, var það eitt af yfirlýstum stefnu-
málum hennar að beita sér fyrir stækkun fiskveiðilandhelginnar. Þá stóð fyrir
dyrum sjóréttarráðstefnan í Genf, og varð að ráði að bíða með ákvörðun í málinu,
þar til séð yrði, hver árangur yrði af henni. Ráðstefnunni lauk án árangurs. Þegar
svo var komið, hóf ríkisstjórnin að undirbúa málið. Taldi hún rétt að hafa samráð
við stjórnarandstöðuna, þ. e. Sjálfstæðisflokkinn, um lausn málsins til þess að
tryggja sem bezt samstöðu þjóðarinnar Í þessu mikla hagsmunamáli hennar. Féllst
Sjálfstæðisflokkurinn á að taka þátt í undirbúningi málsins og tilnefndi mann í
nefnd, er ríkisstjórnin skipaði í þessu skyni.

Þegar endanleg ákvörðun Í málinu var tekin vorið 1958 og ákveðið var að
stækka fiskveiðilandhelgina út að 12 mílna mörkum, vildi fulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins í nefndinni ekki eiga hlut að þeirri ákvörðun. Það voru því stjórnar-
flokkarnir þrir, er ákváðu stækkun fiskveiðilandhelginnar 1958.

Þegar landhelgísreglugerðin tók gildi þann 1. sept. sama ár, kom það brátt í
ljós, að hér hafði ríkisstjórnin farið að vilja þjóðarinnar. Andstaða við stækkun
fiskveiðilandhelginnar lét hvergi á sér bæra. Eftir að ríkisstjórn Breta sendi herskip
sín inn í fiskveiðilandhelgi íslendinga til að vernda þar veiðiþjófnað brezkra togara,
en fiskiskip annarra þjóða hurfu á brott, efldist enn samstaða íslendinga við það
að verða fyrir hinu erlenda ofbeldi.

Þann 5. maí 1959, þegar hernaðaraðgerðir Breta í Íslenzkri fiskveiðilandhelgi
höfðu staðið um átta mánaða skeið, var borin fram á Alþingi till. til þál. í land-
helgismálinu og samþykkt með atkvæðum allra viðstaddra þingmanna. Var tillagan
svo hljóðandi:

"Alþingi ályktar að mótmæla harðlega brotum þeim á íslenzkri fiskveiðilög-
gjöf, sem brezk stjórnarvöld hafa efnt til með stöðugum ofbeldisaðgerðum brezkra
herskipa innan íslenzkrar fiskveiðilandhelgi, nú nýlega hvað eftir annað jafnvel
innan fjögurra mílna landhelginnar frá 1952. Þar sem þvílíkar aðgerðir eru augljós-
lega ætlaðar til að knýja Íslendinga til undanhalds, lýsir Alþingi yfir, að það
telur Ísland eiga ótvíræðan rétt til 12 mílna fiskveiðilandhelgi, að afla beri víður-
kenningar á rétti þess til landgrunnsins alls, svo sem stefnt var að með lögunum
um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins frá 1948, og að ekki komi til mála
minni fiskveiðilandhelgi en 12 mílur frá grunnlínum umhverfis landið."

Bretar héldu áfram að stunda veiðar í íslenzkri fiskveiðilandhelgi undir her-
skipavernd, en með lélegum árangri og miklum tilkostnaði. Hins vegar hafði stækk-
un fiskveiðilandhelginnar fært Íslendingum þá friðun fiskimiðanna að langmestu
leyti, sem til var ætl azt með Iandhelgísreglugerðinni. Reynslan færði Bretum heim
sanninn um það, að fiskistyrjöld við íslendinga mundi seint færa þeim sigur, þótt
liðsmunur væri mikill, en verða þeim hins vegar til vaxandi ámælis meðal banda-
lagsþjóða.

Eini möguleikinn til ávinnings fyrir Breta í þessu máli virtist því vera sá að
vinna íslenzka valdhafa til nokkurs undanhalds í landhelgismálinu til þess að bjarga
einhverju af því, er Bretar töldu sér annars tapað að fullu. Það, sem ekki tókst
að vinna með herskipum, kynni að mega vinna með blíðmælum.

Skammt var liðið frá myndun núverandi ríkisstjórnar, þegar brezk blöð tóku
óspart að láta í ljós þær vonir sínar, að takast mætti að ná samningum við íslenzk
stjórnarvöld um afslátt í landhelgismálinu. Þótti mörgum Íslendingnum, að slikar
vonir hefðu við lítið að styðjast, eftir það, sem á undan var gengið, og væru auk
þess i litlu samræmi við yfirlýsingu Alþingis frá 5. maí árið áður, en þar var skýr-
um stöfum sagt, að minni landhelgi en 12 mílur kæmi ekki til mála. En fregnir
héldu áfram að berast frá Bretlandi um hugsanlega samninga við Íslendinga i
landhelgismálinu og fóru að vekja ugg hér heima.

Eftir heimkomu utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra frá Tyrklandi i júli-
mánuði síðastliðið sumar, að lokinni síðari Genfarráðstefnu, óskuðu fulltrúar Fram-
sóknarflokksins og Alþýðubandalagsins í utanríkismálanefnd, að fundur yrði hald-
inn í nefndinni, þar sem gerð yrði grein fyrir, hvað gerzt hefði í landhelgismálinu. A
þeim fundi lýsti utanríkismálaráðherra því yfir, að ekkert hefði gerzt í málinu og að
ekkert yrði gert í því af hálfu ríkisstjórnarinnar án samráðs við utanríkismála-
nefnd.

En á skammri stund skipast veður í lofti.



Þann 10. ágúst síðastliðinn boðaði ríkisstjórnin fund í utanríkismálanefnd.
Ekki var þó fundarefnið það að hafa samráð við nefndina um landhelgismálið.
Fundarefnið var þvert á móti það, að ríkisstjórnin tilkynnti nefndinni, að hún
hefði orðið við þeirri ósk Breta að hefja með þeim viðræður um landhelgismálið.
Fulltrúar Framsóknarflokksins og Alþýðubandalagsins í nefndinni lýstu andstöðu
sinni gegn þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar að ganga til samninga við Breta um
landhelgina.

Um leið og fregn þessi barst út um landið, vakti hún hvarvetna undrun manna
og reiði. Mótmælaalda reis um land allt, og samþykktum félagssamtaka. stofnana
og almennra funda, þar sem harðlega var mótmælt samningum við Breta, rigndi
yfir ríkisstjórnina og Alþingi næstu vikur og mánuði, og heldur svo áfram enn.

Hvað var nú orðið af þeim einhug í landhelgismálinu, er núverandi stjórnar-
flokkum varð svo tiðrætt um í síðustu alþingiskosningum?

Hvar var nú samstaðan. sem allir flokkar á Alþingi lýstu yfir með samþykkt
sinni á þingsályktunartillögunni 5. maí 1959?

Hvað varð um fyrirheit utanríkisráðherrans frá því í júlí í fyrra, að ekkert
skyldi gert í landhelgismálinu af hálfu ríkisstjórnarinnar nema í samráði við
utanríkismálanefnd?

Og hvað var nú orðið af þeirri venju, sem allar fyrrverandi ríkisstjórnir hafa í
heiðri haft við stækkun fiskveiðilandhelginnar, 1950, 1952 og 1958, að hafa samráð
við stjórnarandstöðuna eins og sína stuðningsflokka í þessu mikilsverða máli þjóð-
arinnar?

Teningunum var kastað. Íslenzka ríkisstjórnin hafði ákveðið að ganga til samn-
inga um íslenzka fiskveiðilandhelgi við þá einu þjóð, er beitti Íslendinga hernaðar-
legu ofbeldi. Einlægur vilji þjóðarinnar til þess að standa saman í órofa fylkingu í
þessu mikilsverða máli var nú lítils virtur. Flótti var brostinn í lið íslendinga, og
það voru foringjarnir, sem flýðu.

A fyrsta fundi yfirstandandi Alþingis, þann 10. okt. síðastliðinn, bar formaður
þingflokks framsóknarmanna fram þá fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar í sameinuðu
þingi, hvað þá hefði gerzt í samningum ríkisstjórnarinnar við Breta í landhelgis-
málinu og hvort Alþingi yrði ekki látið fylgjast með, hvað gerðist í þeim samn-
ingum. Svör forsætisráðherra voru á þá leið, að ekkert væri frásagnarvert af við-
ræðum Breta og íslendinga, en samráð yrðu höfð við Alþingi um málið. Við 1.
umræðu þessa frumvarps höfðu þeir ráðherrar, er til máls tóku, sams konar um-
mæli, að samráð yrðu höfð við Alþingi. Liggja fyrir margítrekaðar yfirlýsingar
ríkisstjórnarinnar um þessi samráð, sem hún lofaði að hafa við þingið.

Nú er liðið um hálft ár, síðan ríkisstjórnin ákvað að eiga samningsviðræður
við Breta um landhelgismálið. Brezk samninganefnd hefur dvalizt hér heima þess-
ara erinda, og samningamenn ríkisstjórnarinnar hafa verið sendir til London til
funda við Breta. Samt bólar ekkert á neinum samráðum ríkisstjórnarinnar við Al-
þingi um landhelgismálið, og enga greinargerð af neinu tagi er frá henni að hafa
um málið. Það var því ekki að ófyrirsynju, að frumvarp var flutt um lagagildi
landhelgisreglugerðarinnar.

Vilji ríkisstjórnin vera einráð um stærð íslenzkrar fiskveiðilandhelgi, engin
samráð hafa við Alþingi, en hafa hins vegar óbundnar hendur um samninga við
Breta, þá er skiljanlegt, að hún kæri sig ekki um samþykkt þessa frumvarps. En
meti rikisstjórnin Alþingi meira en sjálfa sig í þessu máli, munu henni verða
torfundin rök gegn því, að Alþingi beri öðrum fremur að dæma um stærð og
fyrirkomulag íslenzkrar fiskveiðilandhelgi.

Ekki hefði það samt komið að sök, þótt fiskveiðilandhelgin hefði áfram verið
ákveðin með reglugerð, ef fylgt hefði verið hefðbundinni venju að hafa samráð
við Alþingi, eða alla flokka þingsins, um hvers konar breytingar á Jandhelginni.
En um leið og brugðið er út af þessari venju og ríkisstjórnin ein hyggst ráða ráð-
um sinum í þessum efnum, er það orðin aðkallandi nauðsyn að setja lög um, að
ekkert verði gert í slíku stórmáli án vilja og vitundar Alþingis. Þess vegna er lög-
festing þessa frumvarps þjóðarnauðsyn.

Alþingi, 13. febr. 1961.

Sigurvin Einarsson,
frsm.

Björn Jónsson.


