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um frum varp til laga um hvíldartím a háseta á íslenskum botnvörpuskipum .

Frá  meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið samferða um  þetta mál. Tveir nefndar- 
m enn hata  ekki getað fallist á, að rjett sje að skipa þessu með lögum. Meiri 
hluti nefndarinnar sjer aftur á móti ekkert athugavcrt við það, þó að frv. þetta 
vrði samþykt.

Meiri h lu tinn  lítur svo á, að það geti verið varhugavert að skella skoll- 
eyrunum  við kröfu s jóm annastjettarinnar í þessu efni. Og það verður að telja 
sannað, að hjer sje utn eindreginn vilja þeirra m anna  að ræða, sem veiðar 
s tunda á botnvörpuskipum . Meðal anna rs  m á vísa til h inna  eindregnu áskorana 
frá mörgum h u n d ru ð u m  sjóm anna, sem þinginu hafa borist um  þetta, auk þess 
sem það h lý tur að sýnast eðlilegt, að löggjöfin h lutist til um það, sem að því 
m iðar  að vernda heilsu og starfsþol m anna. En  hjer virðist nokkur hætla á
ferðum í því efni, ef ekki er að gert. E ru  um h inar miklu  vökur og ofþreytu 
sjóm anna á bo tnvörpuskipunum  óvefengdar frásagnir svo m argra m anna, skýrðar 
með dæ m um  og a tburðum , að ekki verður á móti mælt.

Þá er á það að líta, hvort lögmæltur hvíldartimi, eins og frv. ráðgerir,
mundi veröa til þess að draga ú r  fiskveiðum á botnvörpuskipum . Meiri hlutinn
fær ekki sjeö, að svo muni verða. E nda  hverjum auðsætt, að þegar menn hafa 
vakað við stranga erfiðisvinnu, jafnvel svo sólarhringum  skiftir, þá hlý tur að 
draga svo úr vinnu þeirra, að gagnið af henni hverfur n æ r með öllu. Enda 
hefir það verið upplýst, að skip hafa orðið að hætla  veiðum vegna þess, að
enginn m að u r  var lengur fær til þess að halda vinnu áfram vegna ofþreytu og 
svefnleysis. Slíkt þarf ekki að kom a fyrir, ef þelta frv. yrði að lögum. Eftir því 
geta ávalt •"/•* h lu tar  háseta verið að veiðum, og liggur í augum  uppi, að það er 
hagkvæ m ara fyrirkomulag en það, sem nú tíðkast, og hvorutveggja betur borgið, 
fólki og framleiðslu.

Og jafnvel þótt svo væri, að komið gæti fyrir, að drægi úr  veiði i eitt og
eitt skifti vegna lagasetningar um þetta, þá veröur þó meira að líta á bitt, að
heilsa og starfsþol heillar stjettar bíði ekki af því þ ann  hnekki, sem þjóðinni 
gæti komið i koll fyr en varir.

þá  hefir minni hluti i nefndinni viljaö láta þetta vera sam ningsm ál sjó- 
m anna  og útgerðarm anna.

Sam ningar milli sjóm anna og ú tgerðarm anna eru nú  algengast þannig,
að fjelög beggja aðilja gera með sjer sam ning fyrir einhvern ákveðinn tíma,
venjulegast eitt ár. í þeim samningi eru ekki önnur ákvæði en þau, sem snerta 
kaupið beint eða óbeint. Þykir það vera ærið efni til þess að deilur geti út af 
því risið, og er skam t á að minnast. En væri farið að semja um  þetta, hætist 
við nýlt atriði, spm sist er fyrir að synja, nema h arðar  deilnr gætu risið út af.



Gæti þá svo farið, að bolmagni yrði beilt, og befði þá sá betur, sem sterkari 
væri í þann og þann  svipinn. í á r  yrðu t. d. sjómenn sterkari og uæðu fram 
sinni upprunalegu kröfu um 8 s tunda hvíld í sólarhringi, næsta á r  yrðu það út- 
gerðarmennirnir, sem rjeðu, og þá yrði hv íldartím inn ekki nem a t. d. 2 stundir 
í sólarhringi, sjómenn næðu svo aftur yíirtökunum  á þriðja árinu og settu hvíldar- 
t ím ann 10 eða 12 stundir, og enn breyttist svo á fjórða árinu, að útgerðarmenn 
yrðu  ofan á og vildu þá ekkert um þetta semja. Þ annig  virðist þetta eins og 
skapað til þess að geta haldið uppi ríg og reipdrætti milli þessara stjetta.

f*á eru fyrir u tan  fjelög þessara stjetla bæði sjómenn og útgerðarmenn, 
sem teldu sig ekkeit b u n d n a  við sam ninga þessara fjelaga og færu eigi eftir 
þeim, og getur þá orðið sin reglan um hvildartím a á hverju skipi, eða jafnvel 
engin á sumum.

f ’vi heíir verið haldið fram í þessu máli, að sjósókn hjer við Iand sje 
svo erfið, veðrátta slirð og stopul veiði, að menn verði mikið á sig að leggja 
þegar færi gefst, og þvi megi ekki setja um  þetta neinar reglur. Meiri h lu linn  vill 
sist neita þvi, að menn hafi lagt á sig m iklar vökur og erfiði við veiðiskap hjer, 
bæði fyr og siðar, og þess þurfi enda við. En hitt dylst honum  heldur ekki, að 
i þessu efni muni vera lang-lengst gengið á botnvörpuskipunum . Þau  skip eru 
svo stór og með svo fuilkomin veiðilæki, að þau  geta verið að veiðum, og gera 
það lika, dögum og vikum sam an, þó að bátar , og það jafnvel h in ir stærstu oliu- 
vjelabálar, geli ekki haldist við veiðar vegna veðurs.

Og þegar nú hásetum  á botnvörpuskipunum  er eftir frv. eigi ætlaður 
lengri hvildartími en 6 klst. á sólarhring, þegar skip er að veiðum, verður eigi 
annað sagt en að lijer sje farið svo hóglega í sakir, sem verða má. E r  það og 
óskiljanlegt, að nokkur geti ím yndað  sjer, að m enn inni af hendi mciri vinnu 
með því að vaka hvildarlaust sólarhring eftir sólarhring heldur en ef þeim er 
veitt hvíid til að safna nýjum kröftum. Og botnvörpuskipin  eru svo slór, að það 
sýnist auðgert að kom a á þeirri vinnuskiftingu, sem frv. fer fram á, og það ætti 
á engan hátt  að geta dregið úr aflabrögðum. Með því er lika komið í veg fyrir, 
að skipið þurfi að hætta veiðum vegna ofþreytu og svefnleysis skipshafnar, eins 
og oft m un  hafa komið fyrir.

E inn nefndarm anna hreyfði þvi, að rjett væri að skipstjóri bæri ábyrgð á 
þvi, að lögum þessum sje hlýtt, þ a r  sem h an n  hafi alt fram kvæm davald  á skipi 
sínu; og öðrum  nefndarm anni þykja sektarákvæðin í frv. of há.

E ru  um þelta gerðar breytingartillögur, sem fylgja hjer með, og ræ ður 
meiri hluti sjávarútvegsnefndar hv. deild til sam þykkja frv. með eftirfarandi

BR E Y T IN G A R T IL L Ö G U M .

1. Við 5. gr. í stað »Skipstjóri o g ................ bera« komi:
Skipstjóri ber.

2. Við 6. gr. í stað »2000—20000« komi:
1000 —  10000 .

Alþingi, 9. apríl 1921.

M. J. Kristjánsson, Jón  Baldvinsson, Þorl. Guðmundsson.
form. frsm. meiri hluta.


