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um frumvarp til laga um slofnun Landhelgissjóðs íslands.

Vjer, sem háttvirt neðri deild Alþingis skipaði i nefnd, til að athuga 
frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 52, 10. nóv. 1905 um stofnun Fiski- 



veiðasjóðs íslands, höfum og fengið til athugunar frumvarp það, er efri deild Al- 
þingis heflr samþykt um stofnun Landhelgissjóðs fslands.

Frumvarp þetta, og það frumvarp, er vjer höfðum áður til meðferðar, 
hafa það sameiginlegt, að báðum er þeim ætlað að koma sjávarútveginum að 
gagni, þótt á sinn hátt sje hvoru þeirra.

Um það ber og báðum þessum frumvörpum saman, að sektum fyiir ólög- 
legar fiskiveiðar í landhelgi, svo og andvirði upptæks afla, beri að vei ja til stuðn- 
ings fiskiveiðum landsmanna.

Vjer hefðum að vísu fremur kosið, að sektum og andvirði upptæks afla 
yrði skift jafnt milli þessara tveggja sjóða, með því vjer teljum Fiskiveiðasjóðinn 
koma fiskiveiðum mun fyr að gagni, enda þótt vjer viðurkennum nytsemi og 
nauðsyn Landhelgissjóðsins, en vjer þykjumst sjá það fyrir, að ef vjei nú breytt- 
um, eða rjettara sagt, legðum til að breyta frumvarpi efri deildar í þá átt, þá gæti 
svo farið, að það yrði báðum frumvörpunum að falli. Oss er það Ijóst, að ekki 
getur liðið langur timi þar til vjer íslendingar þurfum að auka landhelgisgæsluna 
að miklum mun, og teljum því hyggilegt, að nú þegar sje byrjað á að safna fje til 
þess, enda mundi það flýta fyrir framkvæmdum í þá átt, að þó nokkuð fje safn- 
aðist til þess, í stað þess að þurfa þá að leggja fram stórQe af landssjóði í einu, 
auk árlegs kostnaðar.

Vjer leyfum oss þvi að ráða háttvirtri neðri deild til að samþykkja frum- 
varp þelta, eins og það liggur fyrir óbreytt.

Neðri deild Alþingis, 2. ágúst 1913.
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