
Ed. 79. Nefi’darálit

i niálinu: Frumvarp til laga um landhelgissjóð íslands.

Nefndin er sammála um, að frumvarp þetta eigi fram að ganga á 
þessu þingi.

Skorturinn á nægilegri landhelgisvörn fyrir yfirgangi útlendra fiski- 
manna verður með hverju ári æ tilfinnanlegri. Verði landhelgisvörnin 
ekki aukin að miklum mun sem allra fyrst, er fiskiveiðum vorum á landhelgis- 
svæði bráður háski búinn.

. Fiskiveiðar vorar eru, enn sem komið er, að miklu leyti reknar með 
bátum, sem mestmegnis eru bundnir við landhelgissvæðið. Bátaútvegurinn 
hefir lengst um reynst landsmönnum notadrjúgur. Mikill hluti sjómanna- 
stjettar vorrar lifir aðallega á honum og af honum hefir drjúgum dropið í 
landssjóðinn.

Þrátt fyrir hinn mikla vöxt innlendrar botnvörpuútgerðar nú hin sið- 
ustu árin, eru ekki mikil likindi til, að sá útvegur leysi bátaútveginn bráðlega 
af hólmi.

Þessi útvegur er ekki annara manna meðfæri en þeirra, sem ráða yfir 
miklu meira fje en alment gerist hjer á landi. Peningastofnunum landsins er 
enn ekki þannig varið, að þær geti veitt landsmönnum hagkvæm lán i stórum 
stíl til þessa útvegs, enda vansjeð, hvort mjög skjótur vöxtur hans er heppi- 
legur, þegar á alt er litið. .

Siðastliðin ár hefir orðið gagngerð breyting á bátaútvegnum með upp- 



töku vjelarbátanna i stað róðrarbátanna. Að visu er vjelarbátaútvegurinn væn- 
legri til meiri fiskifanga en róðrarbátaútvegurinn, en hann er og miklu dýrari. 
Landsmenn hafa lagt offjár í þennan útveg og eru þvi ekki vel undir það 
búnir, að leggja bráðlega aftur stórfje í botnvörpuútgerð, jafnframt þvi að tapa 
mestöllu því íje, er þeir hafa lagt i vjelarbátana. Á hinn bóginn eru flestir 
hinna nýuppteknu vjelarbáta ekki stærri en svo, að þeir, mikinn hluta ársins, 
eru bundnir við landhelgissvæðið, og eru þvi, er afli bregst þar, arðlaus eign.

Með eyðileggingu landhelgisveiðinnar, eru því öll sund lokuð til bjargar 
hins mikla fjölda landsmanna, sem ekki eiga annars úrkosti en að reka fiski- 
veiðar sinar með róðrar- og vjelarbátunum.

Ár frá ári vex yfirgangur og veiðispjöll botnvörpungaflotans hjer við 
land, sökum þess, hve landhelgisvörnin er ófullkomin; eru hinar sáru kvart- 
anir landsmanna, er siíelt verða háværari og háværari, þess Ijóst vitni. Land- 
helgisveiðinni er á stórum svæðum árlega gerspilt með þessum yfirgangi og 
lögbrotum, og verði ekkert aðgert, horfir til stórvandræða fyrir sjávarútveg 
mikils hluta landsmanna.

Frá Dönum, sem hafa á hendi landhelgisvjörnina hjer við land, erekki 
aukningar að vænta á þessari vörn; það er þegar fullsjeð, að þeir þykjast gera 
jafnvel meira en skyldu sina með þeirri vörn, er þeir nú veita, svo ófullkomin 
sem hún er, þrátt fyrir hin miklu hlunnindi, sem þeir hafa hjá oss fyrir hana.

Þetta vitum vjer vel, en þrátt fyrir það höfum vjer enn ekki sjeð oss 
fært að leggja fram það fje, er nægði til verulegrar bóta í þessu efni.

En þingið má ekki lengur horfa aðgerðarlaust á þetta mál. Það er auðsætt, 
að hjer á verða engar verulegar bætur ráðnar, nema vjer sjálfir hefjumst 
handa, til að taka sem allra fyrst verulegan þátt i landhelgisvörnum vorum.

í þá átt fer þetta frumvarp. Að vísu er með því ekki farið fram á 
að landssjóður leggi þegar fram stórfje i þessu skyni. Til þess væri að visu 
iull ástæða, en eins og fjárhag landsins er varið, mun varla gerandi ráð fyrir 
þvi á þessu þingi, nema tekjur landsins væru jafnframt auknar að miklum 
mun með nýjum sköttum.

En frumvarpið bendir á ráð til þess, að vjer innan skams getum tekið 
allverulegan þátt i landhelgisvörninni, án stórkostlegra útgjalda fyrir landsjóð- 
inn, með því að verja sektarfjám fyrir ólöglegar fiskiveiðar hjer eftir til vernd- 
unar fiskimiða vorra.

Hefði þetta ráð verið upptekið fyrir nokkrum árum, t. d. um siðustu 
aldamót, hefðum vjer nú getað aukið þessar varnir með nýju varðskipi, liklega 
eins nothæfu og hið núverandi varðskip er, og þá befði að öllum likindum 
aldrei til þess komið, að nokkuð af þessu fje rynni annað en i þennan sjóð, 
sem hjer er nú ráðgerður.

Flutningsmaður frumvarpsins leitaði upplýsinga hjá stjórnarráðinu um 
hve miklu sektir fyrir ólöglegar fiskiveiðar hafa numið síðan árið 1900, og 
leyfir nefndin sjer að birta þá skýrslu hjer:

1901 námu sektirnar ............................... kr. 3240,00
1902 — —    — 8340,00
1903 — —   — 10049,00
1904 — , —   - 10094,25

Flyt: kr. 31723,25



Fluttar: kr. 31723,25 
1905 námu sektirnar .............................. — 47339,49
1906 — - ............................... — 10671,15
1907 — — ............................... — 87619,16
1908 — — ............................... — 43786,58
1909 — — ............................... — 14603,47
1910 — — ............................... — 27222,90
1911 — - .............................. — 31271,33
1912 samkvæmt fjárlagafrv. stjórnarinnar — 28000,00

Samtals... kr. 322137,33
Frumvarpið ákveður, að 2/s sektanna skuli renna í Landhelgissjóðinn; 

er þetta ákveðið sökum þess, að samkvæmt lögum 10. nóvbr. 1907 um stofn- 
un Fiskiveiðasjóðs íslands, á Vs sektanna árlegu að renna í þann sjóð. Þessu 
vill nefndin ekki breyta, þótt hún ella hefði talið sjálfsagt, að allar sektirnar 
hefðu runnið í Landhelgissjóðinn. Fiskiveiðasjóðurinn getur með góðri stjórn 
orðið til mikils stuðnings fyrir sjávarútveginn, þótt hann geti tæplega orðið 
honum að eins almennum notum og fje það, sem beinlinis er varið til land- 
helgisvarnanna.

Verði sektir þessar svipaðar og að undanförnu, má gera ráð fyrir, að 
Landhelgissjóðurinn verði áður en mjög langt liður fær um að styðja land- 
helgisvarnirnar að góðum mun, t. d. með auknu eftirliti úr landi með fiski- 
veiðum útlendinga á þeim stöðum, þar sem bátaútvegurinn er mest stundað- 
ur. Reynslan hefir þegar sýnt, að af því eltirliti má töluvert gagn verða. En 
fyrst þá, er landið er orðið þess megnugt, að halda úti reglulegu varðskipi, er 
mál þetta komið í vænlegt horf og það verður því fljótar, sem þessi sjóður 
nær skjótari vexti, enda þá hægra fyrir landssjóð að hlaupa undir bagga til 
eflingar landhelgisvörninni en að leggja alt fjeð fram með nýrri fjárveiting.

Nefndin telur þessum sektum á engan hátt betur varið en með þvi, að 
verja þeim á þennan hátt. Þótt ekki sje hugsað svo hátt, að Landhelgissjóð- 
urinn dugi til þess að annast útgerðarkostnað nýs varðskips, má gera ráð fyrir 
að sektirnar aukist með aukinni vörn og Ijetti landssjóði því allverulega út- 
gerðarkostnaðinn.

Hið árlega tillag frá landssjóði telur nefndin ekki mega minna vera en 
ákveðið er í frumvarpinu.

Sjálfsagt er, að skipulagsskrá og reglugerð fyrir sjóðinn verði samin 
jafnskjótt og hann teknr til starfa.

Þá eina breyting vill nefndin gera á frumvarpinu, að þar sje beinlínis 
tekið fram, að sjóðurinn skuli ávaxtaður i Landsbankanum.

Nefndin ræður því hv. deild til að samþykEja frumvarpið með þessari 
breytingu.

í stað orðanna »áreiðanlegum banka« í 6. gr. komi: »Landsbankanum«.

Alþingi 14. júlí 1913.

Jósef Björnsson, Sigurður Stetánsson,
(form.). (skrifari og framsögum.).

Jón Jónatansson.


