
sþ. 647. Tillaga til þingsályktunar [295. mál]
um réttindi íslendinga á hafinu umhverfis landið.

(Lögð fyrir Alþingi á 91. löggjafarþingi, 1970-71.)

Alþingi ályktar að kjósa 5 manna nefnd, einn frá hverjum þingflokki, til að
semja frumvarp tillaga um rétt Íslendinga til landgrunnsins og hagnýtingar auðæfa
þess. Skal frumvarpið lagt fyrir næsta Alþingi og meðal annars fela i sér eftirfarandi
atriði:
1. Skilgreiningu á landgrunni íslands miðað við sem næst 400 metra jafndýpislínu,

möguleg hagnýtingarmörk eða 50 mílur eða meira frá grunnlínum umhverfis
landið, eftir því sem frekari rannsóknir segja til um, að hagstæðast þyki.

2. Ákvæði um óskertan rétt íslendinga til fiskveiða í hafinu yfir landgrunninu
eins og rétturinn til hafsbotnsins hefur þegar verið tryggður með lögum frá
24. marz 1969 um yfirráðarétt Íslands yfir landgrunninu umhverfis landið.

3. Ákvæði um ráðstafanir, er séu nægjanlega víðtækar til þess að tryggja eftirlit
af íslands hálfu og varnir gegn því, að hafið kringum Ísland geti orðið fyrir
skaðlegum mengunaráhrifum úrgangsefna frá skipum eða af öðrum ástæðum.
Jafnframt ályktar Alþingi að árétta þá stefnu, sem ríkisstjórn Íslands m6taði i

orðsendingu til alþjóða laganefndar Sameinuðu þjóðanna 5. maí 1952,að ríkisstjörn



íslands sé rétt og skylt að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á einhliða grund-
velli til þess að vernda auðlindir landgrunnsins, sem landið hvílir á.

Alþingi minnir á friðunarrúðstafanir Íslendinga sjálfra á hrygningarsvæðum
síldar við Suðvesturland, sem koma munu í veg fyrir eyðingu á þessum fiski stofni.
Alþingi felur ríkisstjórninni að undirbúa nú þegar friðunaraðgerðir fyrir öllum veið-
um til verndar ungfiski á landgrunnssvæðinu utan 12 mílna markanna, þar sem víður-
kennt er, að um helztu uppeldisstöðvar ungfisks sé að ræða. Jafnframt felur Al-
þingi fulltrúum Íslands við undirbúning hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna
að kappkosta, að sett verði skýr ákvæði um friðunarsvæði til verndar fiskistofnum
í samræmi við niðurstöður vísindalegra rannsókna, enda sé þá jafnframt gætt sér-
stæðra hagsmuna strandríkis eins og Íslands, sem byggir efnahagslega afkomu sína
og sjálfstæði á nýtingu þess hafsvæðis, er umlykur Ísland á landgrunni þess.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.

Þar sem efnahagsleg afkoma íslenzku þjóðarinnar byggist fyrst og fremst á
fiskveiðum á Íslandsmiðum og yfirvofandi er, að sívaxandi sóknarmáttur og veiði-
tækni erlendra þjóða stofni þessum lífshagsmunum þjóðarinnar í hættu, er höfuð-
nauðsyn, að framkvæmd landgrunnslaganna frá 1948 sé jafnan þannig hagað, að
markvisst verði haldið áfram að vinna að nauðsynlegum ráðstöfunum til þess
að tryggja óskertan rétt Íslendinga á landgrunnssvæðinu. Með þeim hætti yrði fisk-
veiðilandhelgin 50 mílur eða meira, en kynni þó að vera mismunandi breið eftir
því, hvort við dýptarlínur eða fjarlægð frá grunnlínum yrði endanlega miðað. Ber
að vinnu að því, að sem nánust samstaða takist milli Íslands og þeirra ríkja, sem
svipaðra hagsmuna hafa að gæta, enda miðist þátttaka Íslands í hinni alþjóðlegu
undirbúningsnefnd vegna fyrirhugaðrar ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um réttar-
reglur á hafinu á árinu 1973 við framangreinda stefnu svo og það, að nauðsyn-
legar ráðstafanir verði gerðar til að vernda auðæfi sjávarins og koma i veg fyrir
mengun hans.

Með setningu landgrunnslaganna frá 1948 er það yfirlýst stefna íslenzku þjóðar-
mn ar, að allt hafsvæðið yfir landgrunninu skuli vera íslenzkt yfirráðasvæði.
Óraunhæft er, að hægt sé að meina útlendingum að dæla olíu eða öðrum verð-
mætum úr landgrunninu, en að ekki sé á sama hátt hægt að koma í veg fyrir, að
þeir gjöreyði öðrum auðlindum, sem byggjast á sama hafsbotni.

íslenzka landgrunnið er greinilega afmarkað og ómótmælanlegt er, að á haf-
svæðinu yfir því er að finna ómetanleg hrygningarsvæði og uppeldis stöðvar fyrir
helztu nytjafiska, auk þess sem margs konar sjávarlíf og aðrar aðstæður þar gegna
þvi hlutverki að vera forðabúr fyrir fiskistofna. Landgrunnið sjálft og hafsvæði
þess er ein heild og þess vegna er af Íslands hálfu mótmælt því kerfi, að auðlindir
í botni tilheyri strandríkínu, en að allir séu jafnréttháir á hafsvæðinu fyrir ofan
með naumum fiskveiðitakmörkunum eða öðrum svipuðum forréttindum strandrikis.

Með ályktun Alþingis frá 5. maí 1959 var því lýst yfir, að afla beri viðurkenn-
ingar annarra þjóða á þessu sjónarmiði, og sömu sjónarmið áréttuð í orðsendingum
íslenzku ríkisstjórnarinnar til Breta og Vestur-Þjóðverja 1961 og 1962.

Með ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna hinn 17. desember 1970 var
ákveðið að kveðja saman alþjóðaráðstefnu um réttarreglur á hafinu. Alþjóðleg
undirbúningsnefnd, sem 86 ríki (þ. á m. Ísland) eiga sæti í, hóf störf sin hinn 1.
marz 1971.

A ráðstefnum Sameinuðu þjóðanna um réttarreglur á hafinu, sem haldnar voru
í Genf árin 1958 og 1960, náðist ekki samkomulag um víðáttu landhelgi og fisk-
veiðilögsögu. Standa nú vonir til, að á þriðju ráðstefnunni takist að leysa þau
vandamál, sem hér er um að ræða.

í starfi Sameinuðu þjóðanna á þessu sviði hefur þvi sjónarmiði ávallt varið
haldið fram af Islands hálfu að miða beri víðáttu fiskveiðilögsögu við aðstæður á
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staðnum og að slík regla ætti, að því er Ísland varðar, að miðast við, að fiskveiði-
lögsaga Íslands næði til landgrunnshafsins alls.

i landgrunnslögunum frá 1948 segir, að miða beri íslenzk yfirráðasvæði við
"endimörk" landgrunnsins og var þá átt við, að dregnar væru beinar línur þvert
yfir djúpála þess, svo sem gert hefur verið í framkvæmd. Ekki er sagt í lögunum
við hvaða dýpi skuli miðað, en í athugasemdum við frumvarpið að lögunum segir:

"Landgrunnið er nú talið greinilega afmarkað á 100 faðma dýpi, en nauð-
synlegt er, að nákvæm rannsókn fari fram á því, hvort eðlilegra sé að miða
við annað dýpi."
Þar sem þýðingarmiklar fiskveiðar fara fram á landgrunnshallanum utan 100

faðma eða 200 metra dýpis, virðist eftir þeim gögnum, sem fyrir liggja um jafn-
dýpismælingar. að eðlilegt sé að miða við meira dýpi, t. d. 400 metra jafndýpislínu.
Mundu þá landgrunnshallamiðin verða innan þeirrar línu. Fiskveiðilandhelgi kynni
að verða mismunandi, 50 sjómílur eða meira. En hér þarf, eins og fyrr segir, nánari
athugun til að koma og þá m. a. sú lína, sem hagnýtingarmörk hugsanlegra auð-
linda ákvarða.

Verkefni ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna varðandi réttarreglur á hafinu verða
mjög víðtæk og verður þar m. a. fjallað um verndun auðæfa sjávarins og ráðstaf-
anir til að koma í veg fyrir mengun á úthöfunum. Þátttöku Íslands í ráðstefnunni
ber að miða við þá heildarmynd, að verndun auðæfa sjávarins sé tryggð og að
Íslendingum sé tryggður sá hlutur í hagnýtingu þeirra, sem þeim ber vegna þýðingar
fiskveiða í þjóðarbúskapnum og legu landsins.

Það er augljóst, hversu mikla þýðingu hefur að undirbúa sem vandlega st sókn
Íslendinga nú í landhelgismálinu, þegar mikil tímamót eru framundan.

Að þessu hafa ýmsar ráðstafanir ríkisstjórnarinnar að undanförnu og fyrir-
svar á alþjóðavettvangi hnigið og einnig undirbúningsrannsóknir og sérfræðilegar
athuganir. Má t. d. nefna, að Landhelgisgæzlunnl hefur verið falið að fylgjast með
öllum skipaferðum á landgrunnssvæðinu og eru þær nú kortlagðar að jafnaði tvisvar
í mánuði. Á síðastliðnu ári skilaði landgrunnsnefnd á vegum Rannsóknaráðs rík-
isins Ítarlegri skýrslu um rannsóknir á landgrunni Íslands, sem nauðsynlegar teldust.
Í febrúar s. l. skilaði samstarfsnefnd á vegum ríkisstjórnarinnar greinargerð um
fiskveiðihagsmuni íslendinga á landgrunnsmiðum. Íslenzkir fiskifræðingar hafa tekið
þátt í rannsóknum erlendra aðila á þoli fiskistofna við landið. Sérstök landhelgis-
nefnd, skipuð fulltrúum allra þingflokka, var að tilhlutan ríkisstjórnarinnar sett á
laggirnar á síðastliðnu vori. Hefur þess verið freistað að ná sem víðtækastri sam-
stöðu um málið, þótt ekki hafi auðnazt að flytja sameiginlega tillögu um málið af
hálfu þingflokka á Alþingi. .

Ríkisstjórnin fól ráðuneytisstjórum fimm ráðuneyta, undir umsjón forsætis-
ráðherra, að skipuleggja áætlun og samræmd vinnubrögð þeirra helztu stofnana og
ráðuneyta, sem um málið fjalla. Fyrsta skýrsla þeirra var lögð fram i landhelgis-
nefndinni, ásamt mörgum fleiri gögnum, þann 9. febrúar s. 1. Er hún látin fylgja
hér með sem fylgiskjal, en áfram er unnið að undirbúningi frekari rannsókna og
samstarfs.

Fylgiskjal.
BRÁÐABIRGÐASKÝRSLA

frá ráðuneytisstjóranefndinni um málefni hafsins og landgrunnsins.
(Ráðuneytisstjórar dómsmála-, iðnaðar-, menntamála-, sjávarútvegs- og

utanríkisráðuneytisins) .

Eftirtalin mál hafa verið rædd:
I. Vísindalegar rannsóknir á landgrunninu, þ. á m. dýptarmælingar og kortlagníng,

og skipulag rannsókna. Samvinna við erlenda aðila.
II. Fiskstofnar við ísland, þ. á m. verndun og hagnýting þeirra.
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III. Beiðnir, sem liggja fyrir frá erlendum aðilum um leyfi til leitar að olíu og
jarðgasi i landgrunninu. "Uppkast að reglugerð um leit að olíu og öðrum jarð-
efnum í íslenzka landgrunninu".

IV. Mengun hafsins, þ. á m. undirbúningur að Stokkhólmsráðstefnunni 1972, þar
sem þau mál verða væntanlega ítarlega rædd. --- Norðurlandaráðstefnan í Osló
janúar 1971.

V. Stefnumörkun varðandi ytri mörk landgrunnsins, og tengsl þess máls við stefn-
una varðandi fiskveiðitakmörkin.

Um I.
Vísindalegar rannsóknir á landgrunninu.

A. Skipulag.
Raunvísindastofnun Háskólans verði miðstöð vísindalegra rannsókna á land-
grunninu. (Um það þarf ákvörðun ráðherra, sem þessar stofnanir heyra undir,
menntamálaráðherra og sjávarútvegsráðherra.)

Stofnuð verði samstarfsnefnd þeirra stofnana, sem framkvæma myndu þær
rannsóknir, sem landgrunnsnefnd Rannsóknaráðs ríkisins lagði til í áliti sínu,
dagsettu 30. apríl 1970. Ráðinn verði maður með verkfræðilega. jarðeðlisfræði-
lega eða hliðstæða menntun til að sjá um framkvæmdastjórn verksins (project
management). Tryggja þarf nauðsynlegt starfslið, aðstöðu og fjármagn til að
halda uppi starfsemi stofnana eins og Hafrannsóknastofnunar, Sjómælinga ís-
lands, Landhelgisgæzlunnar, Orkustofnunar og Raunvísindastofnunar Háskól-
ans á þessu sviði.

B. Verkefni.
Gerðar verði nákvæmar dýptarmælingar af landgrunninu og þær mælingar
gefnar út á nýjum kortum. Í fyrstu verði unnið að heildarkorti í mælikvarðan-
um 1:750.000, þar sem eingöngu verði stuðzt við mælingar, sem gerðar verði
með nákvæmum tækjum til staðarákvörðunar og dýptarmælinga. Síðan verði
stöðugt unnið að nákvæmari kortlagningu einstakra svæða, sem þýðingu hafa
vegna fiskveiða eða annarra orsaka.

Keypt verði tæki til nákvæmrar staðarákvörðunar á hafi, er verði notuð til
dýptarmælingar og til hinna ýmsu jarðeðlisfræðilegu og jarðfræðilegu rann-
sókna, sem ræddar eru hér á eftir.

Gerðar verði eftir föngum almennar jarðeðlisfræðilegar mælingar og jarð-
fræðilegar athuganir um leið og dýptarmælingar eru framkvæmdar.

Gerðar verði segulmælingar á sömu siglingalínum og dýptarmælingar eru
gerðar. Í því sambandi verði sem fyrst þróaður segulmóði innanlands til segul-
mælinga í sjó (sæmóði), en hliðstætt tæki til segulmælinga úr lofti (flugmóði)
hefur verið smíðað hér. Þá er lagt til, að eðli hinna mörgu segulfrávika við
strendur landsins verði kannað sérstaklega.

Gerðar verði skjálftamælingar með neistamæli eða hliðstæðum tækjum á
helztu botnsvæðum landgrunnsins með könnun setlaga fyrir augum. Slíkt má
einnig gera samtímis dýptarmælingum að nokkru leyti. Sérstaklega væru kort-
lögð svæði þar sem hagnýt botnefni finnast, skeljasandslög, þörungalög, sand-
námur o. þ. h. til að áætla magn og útbreiðslu. Leigð verði viðeigandi tæki til
þessa verks.

Haldið verði áfram hljóðbrotsskjálftarnælingurn (refractions mælingum) og
þær færðar út á landgrunnið til að fá upplýsingar um dýpri lög landgrunnsins.
Afla þarf viðbótartækja til þessa verks.

Gerðar verði þyngdarmælingar í sambandi við hinar samfelldu dýptar-
mælingar og fengin til þess tæld, sem hoðizt hafa að láni frá Landmælingadeild
Bandaríkjahers.

Gerðar verði varrnastraumsrnælingar með leit jarðhitasvæða á sjávarbotni
fyrir augum.
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Komið verði á skipulegri töku botnsýnishorna undan ströndum landsins og
notuð eftir föngum aðstaða á skipum Landhelgisgæzlunnar og Hafrannsókna-
stofnunarinnar til þessa verks. Þá verði unnið úr sýnishornum og fari fram
jarðfræðileg og jarðefnafræðileg úrvinnsla, þegar nægilegur fjöldi sýna hefur
safnazt af hverju svæði fyrir sig.

Athugaðir verði möguleikar á því að gera jarðfræðilegar og jarðeðlisfræði-
legar rannsóknir að föstum lið í starfsemi rannsóknaskipsins Bjarna Sæmunds-
sonar og athuguð hagkvæmni þess að láta það skip annast að miklu leyti þær
rannsóknir, sem hér er gert ráð fyrir, með tilliti til hinna fullkomnu siglinga-
og mælitækja. sem þar verða fyrir um borð.

Rannsóknir á ástandi lofts og sjávar svo og samspili þeirra verði efldar með
umhverfisrannsóknum á hafi úti og nauðsynlegra tækja aflað til þess. Slíkar
athuganir hafa mikla þýðingu fyrir alla starfsemi (þar á meðal nýtingu auðæfa
landgrunnsins) á hafinu í framtíðinni og aukna þekkingu á eðli þess umhverfis,
t. d. veðurfars, sem þjóðin býr við.

Markvisst verði stefnt að þátttöku Íslands í alþjóðlegu hafrannsóknastarfi,
sérstaklega á sviði jarðfræði og jarðeðlisfræði, og nýtt tækifæri til upplýsinga-
öflunar, sem oft bjóðast hér við komu erlendra rannsóknaleiðangra. Mætti
þannig beina þeim að svæðum eða verkefnum, sem. sérstaklega vantar upplýs-
ingar um eða að sviðum, sem tæki og mannafla vantar hérlendis til að annast.
Höfuðáherzla er lögð á frumkvæði Íslands í rannsókn botnsvæðanna umhverfis
landið, bæði frá hagnýtu sjónarmiði og almennu grundvallarvísindalegu
sjónarmiði.

Athugaðir verði möguleikar á stofnun úrvinnslustöðvar fyrir jarðvísinda-
lega, haffræðilega og skylda starfsemi hér á landi í tengslum við Reiknistofnun
háskólans.

Gert er ráð fyrir, að stofnkostnaður vegna tækja til þeirra rannsókna, sem hér
um ræðir, nemi nálægt 20 milljónum króna. Þá er einnig áætlað, að með því að
gera sérstakt skip út til þeirra rannsókna, sem hér er rætt um í sambandi við sam-
felldar dýptarmælingar og jarðeðlisfræðilegar athuganir, muni þær kosta um 14
milljónir króna á ári í skipakostnað, tækjaleigu, laun og annan rekstur, miðað við
tveggja mánaða starfstíma skipsins á ári. Talið er, að allgóð byrjunarmynd af ís-
lenzka landgrunninu fengist á tveim til þrem árum með tveggja mánaða starfs-
tíma á ári.

Verkefnaval hér að framan er hið sama og landgrunnsnefnd Rannsóknaráðs
gerði tillögur um 30. apríl 1970, en sú nefnd sagðist með tilliti til hins mikla kostnaðar
við ofangreindar rannsóknir ekki leggja fram ákveðna tímaáætlun, en lagði þó
um leið áherzlu á, að rannsóknirnar yrðu hafnar hið fyrsta, bæði með tilliti til
alþjóðlegs samstarfs á þessu sviði á þessum áratug, svo og til stuðnings kröfum
Íslendinga á alþjóðavettvangi um yfirráðarétt á hafinu.

Þótt sjálfsagt sé að notfæra sér fjárhagslegan stuðning til rannsókna þessara,
sem fást kann frá erlendum aðilum með skynsamlegum kjörum, ber fyrst og fremst
að leggja höfuðáherzlu á vísindalega og fjárhagslega samvinnu í þessu efni við
alþjóðastofnanir, svo sem Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO).

Um II.
Fiskstofnar við Ísland o. fl.

Í lok desembermánaðar s. l. beitti sjávarútvegsráðuneytið sér fyrir myndun
samstarfsnefndar um þau mál, er snerta hagsmuni Íslendinga varðandi verndun og
hagnýtingu fiskstofna við Ísland, Í nefndinni eiga sæti:

Hans G. Andersen, ambassador, ráðunautur ríkisstjórnarinnar í þessum málum,
Jón L. Arnalds, ráðuneytisstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu,
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Jón ,Jónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar, og
Már Elísson, f'isk imálastjór-í.
Þórður Ásgeirsson, fulltrúi í sjávarútvegsráðuneytinu, er ritari nefndarinnar.
Starf nefndarinnar hefur verið að safna upplýsingum um stöðu þessara mála í

heild. Mun nefndin í þessum mánuði skila skýrslu um eftirgreind atriði:
I. Yfirlit yfir heildarveiði á íslandsmiðum. Verður gerð grein fyrir heildarsókn

á Íslandsmið og hvernig afli skiptist milli þjóða. Rakin verður þróun sóknar og
reynt að spá um sókn næstu árin.

II. Yfirlit yfir ástand og heildarþol fiskstofna á Íslandsmiðum. Gerð verður grein
fyrir stöðu rannsókna á fiskstofnunum í dag og væntanlegum rannsóknum á
næstunni.

III. Þá verður gefið yfirlit yfir þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru eða æskilegar
til verndunar og hagnýtingar fiskstofnanna. Verður gefið yfirlit yfir þau svæði
á landgrunnshafinu, sem mikilvægust eru. Lýst verður helztu hrygningarstöðv-
um og uppeldissvæðum, svo og þýðingarmestu bátasvæðum og togarasvæðum.

IV. Þá mun verða fjallað um þær leiðir, er koma til greina að dómi nefndarinnar
til að ná þeim markmiðum, sem nauðsynleg og æskileg eru samkvæmt því, sem
rakið er í III. kafla. Annars vegar koma til einhliða aðgerðir og hins vegar ráð-
stafanir samkvæmt samningum. Fjallað verður um útfærslu fiskveiðilögsögunnar
og þær ráðstafanir, er gera verður utan hennar. Rætt verður um friðun einstakra
svæða og kvótafyrirkomulag.

V. Að lokum verða dregnar saman heildarniðurstöður samkvæmt fyrirliggjandi
gögnum.

Um III.
A. Beiðnir, sem fyrir liggja frá erlendum aðilum, um leyfi til leitar að olíu og jarð-

gasi í landgrunninu.
R ;,Uppkast að reglugerð til leitar að olíu og öðrum jarðefnum í íslenzka land-

grunnin u."

A. Á síðastliðnu ári bárust iðnaðarráðuneytinu tvær umsóknir frá erlendum að-
ilum, bandaríska fyrirtækinu Oceanic Exploration Company og hollenzka fyrir-
tækinu Bataafse International Petroleum (dótturfyrirtæki Shell International),
þar sem óskað var eftir leyfi íslenzkra stjórnvalda til frumleitar að olíu og
jarðgasi í landgrunninu umhverfis Ísland.

Ráðuneytisstjóranefndin hefur fjallað um þessar rannsóknir og samið með-
fylgjandi drög að svari til þessara erlendu aðila. Bandaríska fyrirtækið óskaði
ef'tir einkaleyfi til framangreindrar leitar, en nefndin er sammála um, að slikt
leyfi komi alls ekki til greina. Bataafse International hefur hins vegar óskað
eftir leyfi til að mega láta rannsóknaskip sigla yfir viss svæði á íslenzka land-
grunninu og rannsaka með sérstökum mælitækjum, hvort fyrir hendi eru ýmsar
forsendur, sem gefa e. t. v. tilefni til frekari rannsókna. Nefndin er sammála um,
að veita beri leyfi til þessara rannsókna með þVÍ skilyrði, að íslenzk stjórn-
völd fái aðgang að niðurstöðum leitarinnar á öllu íslenzka landgrunninu, en ekki
aðeins innan 200 metra dýptarlínu nn ar og að íslenzkur vísindamaður fái að
fylgjast með rannsóknum um borð í skipinu.

Framkvæmdanefnd Rannsóknaráðs ríkisins hefur fjallað um þessar tvær
rannsóknir og samþykkt fyrir sitt leyti að veita hollenzka fyrirtækinu rann-
sóknaleyfi.

B. Ráðuneytisstjóranefndin hefur rætt á fundum sínum "Uppkast að reglugerð um
leit að olíu og öðrum jarðefnum í íslenzka landgrunninu", sem iðnaðarráðu-
neytið hefur látið semja.

Nefndin álítur nauðsynlegt, með hliðsjón af framkomnum athugasemdum
við uppkastið m. a. frá Hafrannsóknastofnuninni, að nánari athuganir og breyt-
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ingar þurfi að eiga sér stað á reglugerðaruppkastinu. Einnig álítur nefndin, að
ekki sé mjög aðkallandi að slík reglugerð verði sett strax, þar eð örar breyt-
ingar eiga sér stað á þessu sviði erlendis og að reglugerð þurfi ekki að liggja
fyrir, fyrr en ljóst sé að tilraunavinnsla þurfi að fara fram. Norðmenn eru t. d.
nú að undirbúa endurskoðun á reglugerð sinni í þessum efnum, en hún var
sett fyrir fáeinum árum.

Um IV.
Á vegum menntamálaráðuneytisins vinnur dr. Þórður Eyjólfsson, fyrrv. hæsta-

réttardómari, að samningu lagafrumvarps um mengunarmál. Þá hefur menntamála-
ráðuneytið fengið þá dr. Þorkel Jóhannesson, prófessor, Hans G. Andersen, ambassa-
dor, auk dr. Þórðar Eyjólfssonar, fyrrv. hæstaréttardómara, til þess að vera sér til
ráðuneytis um mengunarmál, þ. á m. undirbúning Stokkhólmsráðstefnunnar 1972.

Um V.
Ytri mörk landgrunnsins.

Mál þetta hefur verið rætt í ráðuneytisstjóranefndinni og gögn athuguð.
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