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um  frv. til laga um hvíldartím a háseta á íslenskum botnvörpuskipum.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin heflr eigi með öllu getað orðið samferða í þessu máli. En meiri 
h lu tinn  hefir nú fyrir sitt leyti athugað frum varp þetta, sem fer fram á að lög- 
ákveða hvildartím a fyrir litinn hluta m anna, sem gera sjer fiskveiðar að a t- 
vinnuvegi.

Eins og kunnugt er, hefir sjávarútvegur verið rekinn um  langan aldur, og 
er hann annar aðal-atvinnuvegur landsm anna. En eins og hagar til hjer á landi 
bæði með veðuráttu og fiskgöngur, má telja mjög varhugavert að setja form önnum  
á fiskiskipum, hvort sem þau eru stærri eða smærri, lög um það, hvernig þeir eigi 
að haga fiskveiðum sínum. Og það er þvi fremur varhugavert, sem teija m á, 
að eigi sje nema svo sem hálft árið, sem menn geta verulega notið sin við veið- 
ar og aðra alvinnu hjer á landi.

Það er ekki hægt að lítaj,á fiskveiðar eins og reglubundna og tilbreyt- 
ingalausa verksmiðju- eða^nám uvinnu, þar sem veður getur aldrei hámlað störf- 
um og verkefnið er alt a f.fy rir hendi. Sjómaðurinn verður ávalt að sæta lagi að 
fiska þegar veður leyfir og þegar fisk er að fá. Og þar sem góðveður eru svo 
stopul hjer á landi, og fiskgöngur ekki siður stopular, þá er það ekki nem a



eðlilegt, að sjóm aðurinn hljóti að neyta allrar orku til að afla þegar tækifærið 
býðst, enda hafa sjómenn alt af gert það, m ann fram af m anni. En þetta hefír 
lika skapað okkar dugmiklu sjóm annastjett

Meiri hluta nefndarinnar er það ljóst, að ef það fyr eða siðar yrði talið 
nauðsynlegt, að löggjöfin færi að kveða á um hvíldartím a við störf hjer á landi, 
þá hlytu þau ákvæði að ná til m iklu fleiri atvinnugreina en gert er ráð fyrir i  
frum varpi þessu. Það er kunnugt, að menn vaka og »ofþreyta sig«, sem kallað 
er, við miklu fleiri störf en sjómensku á botnvörpuskipum; þannig er nefndinni 
kunnugt um, að menn t. d. þreyta sig ekki öllu m inna við fískveiðar á segl- 
skútum  og rnótorbátum, er veður Ieyfir og afli býðst. Enn fremur er það kunn- 
ugt, að menn vaka og vinna látlaust við síldarvinnu, þegar mikill afli berst að 
landi. Menn vinna á meðan þeir geta, er brýn þörf er á.

Þá er það upplýst í nefndinni, að áhuginn fyrir því að afla á botnvörpu- 
skipum  og öðrum skipum og að leggja á. sig vökur, ef þarf, sje engu minni hjá 
hásetunum  en skipstjórum , því að eins og kunnugt er, bera hásetar einnig eftir 
því meira ú r býtum, sem meira aflast.

Það m un mjög sjaldan kom a fyrir, að skipstjórar þröngvi hásetum  sínum  
til að vaka óhæfilega lengi; það kvað hafa kom ið fyrir fyrir nokkrum  árum. 
Þótt slikt hafi kom ið-'fyrir, og ef til vill verið nokkuð algengt áður, þá má eftir 
upplýsingum  þeim , sem  nefndin hefir aflað sjer, álíta, að þess sje nú mjög fá eða  
engin dæm i, m eð þvi að útgerðarm enn hafa sannfærst um , að það borgi sig ekki 
að láta sk ipshöfnina fara á m is við nauðsynlega hvild .

Meiri hlutinn hefir og fengið ábyggilegar upplýsingar um, að hugsunar- 
háttur sjóm anna sje nú orðinn þannig, að ef skipstjóri væri þektur að þvi að 
þröngva hásetum  sínum til alt of mikillar vinnu, þá m undi hann alls ekki fá> 
neinn háseta. Þetta er lika mjög eðlilegt, því að hásetinn er frjáls að því að setja 
upp, er hann ræður sig, að ekki sje yfirdrifin vinna af honum  heimtuð eða óhæfi- 
lega m iklar vökur.

Meiri hlutinn hyggur þvi, að hollast sje að halda gömlu reglunni, að ú t- 
gerðarmenn og hásetar fái áfram að semja frjálst um  atvinnu á botnvörpuskip- 
um, eins og gerist um allar aðrar atvinnugreinir iandsins, sem háðar eru veður- 
áttunni og öðrum óviðráðanlegum kringumstæðum.

Þess vegna ræður meiri hluti nefndarinnar háttvirtri deild til af afgreiða 
m álið með svo hljóðandi

DAGSKRÁ.

Með því að eigi virðist ráðlegt að fastákveða með lögum hvíldartíma há- 
seta á botnvörpuskipum, nje við annan veiðiskap, telur deildin ekki gerlegt að 
fallast á frumvarpið, og tekur þvi fyrir næsta mál á dagskrá.
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