
ð. Frumvarp

til laga nm lendingar- og leiðarmerki og viðhald þeirra.

(La g t fy rir A lþingi 1929).

1. gr.

Hreppsnefndir i hreppum er að sjó liggja, skulu safna greinilegum 
skýrslum um öll lendingar- og leiðarm erki fy rir verstöðvar innan hreppsins 
og fyrir þá staði, sem opnir bátar leita lendingar á, þegar brim  eða veður 
gerir þeim  ókleift að lenda í verstöð sinni.

Verstöðvar sem áður hefir verið  stundað útræði frá, en nú eru niður- 
lagðar, eða útgerð ekki stunduð frá lengur, skulu taidar m eð í skýrslum þess- 
um, að svo m iklu leyti sem lendingar eru þar nolbæfar sem neyðarlendingar.

2. gr.

Skýrsiur þessar skulu sendar vitamálastjóra svo fljótt sem auðið er, 
og i slðasfa lagi 6 mánuðum eftir að lög þessi öðlast gildi. Lendingar- og 
leiðarm erkjum  má ekki breyta frá þvi, sem auglýst hefir verið, nema með 
samþykki vitamálastjóra.



3. gr.

VHamálastjóri sem nr greinilega skrá y fir  ö ll Iendingar- og leiðarm erki 
eflir skýrslum þeim , sem bonum berast. Skrá þessi skal prentuð i sambandi 
v ið  »Skrá y fir vita og sjóm erki á ís land i« eða gefin út sjerstök eins oft og ástæða 
er til, en viðbætir árlega e f einhver breyting verður á árinu.

4. gr.

Sje um verstöð að ræða, þar sem eigandi eða ábúandi tekur uppsát- 
ursgjöld a f bátum þeim er þaðan stunda róðra, ber þeim er uppsátursgjöldin 
taka, að annast alt viðhald á lendingar- og leiðarm erkjum . Sje ekki tekið upp- 
sáturs- eða viðlegugjald, kostar hreppssjóður uppselningu og viðhald nauð- 
synlegra merkja.

5. gr.

Nú  er verstöð lögð niður eða hætt að stunda útræði þaðan, og ber þá 
breppssjóði að annast alt viðhald merkjanna, að svo m iklu leyli sem lend- 
ingarnar eru nothæfar, sem neyðarlendingar. Sama gild ir um verstöðvar eða 
lendingar, sem áður eru lagðar niður og þar sem merkin eru týnd eða hafa 
hrunið; —  þar ber hreppsnefnd i samráði v ið  vitamálastjóra að sjá um upp- 
setningu nýrra merkja á kostnað hreppsjóðs, að svo m iklu leyti sem ástæða 
er til, að álili vitamálastjóra.

6. gr.

Nú  er eitthvað a f leiðarm erkjunum  hús eða húsgafl eða þvi um likt, 
og er þá bannað að rifa það, breyta eða færa úr stað nema þvi að eins að 
annað greinilegt m erki sje selt i slaðinn i sam ráði v ið  vitamálastjóra.

7. gr.

Bannað er að byggja hús eða m annvirki er skyggi á leiðarm erki frá 
sjónum yfir þann boga sjóndeildarhringsins, sem þvi er ætlað að sýna lend- 
inguna eða innsiglinguna og hæfilega langt til beggja handa, og getur hrepps- 
nefnd látið rifa húsið eða m annvirkið á kostnað eiganda þess, e f brotið er á 
m óti þessu.

Ákvæði þessarar greinar ná þó ekki til eigenda eða umráðamanna 
verstöðva, sem annast viðhald merkjanna samkv. 4. gr., enda setji þeir upp 
önnur m erki ekki ógrein ilegri en þau, er fy rir voru, í samráði v ið  vitamála- 
sijóra. .

8. gr.

V itam álastjóri hefir eftirlit m eð að m erkjum  þeim  sem hjer um getur, 
sje rjett lýst og þeim sje haldið við. Nú  vanrækir sá er viðhaldsskylduna hefir 
að halda merki í viðunandi standi, og er þá vitamálastjóra heim ilt að láta, 
að undangenginni aðvörun m eð hæfilegum fresti, fram kvæma það á kostnað 
bans. Siíkan kostnað má taka lögtaki.

9. gr.

Þegar breyting á lendingar- og leiðarm erki hefir ve rið  gerð, auglýsir



vitamálastjóri bana á viðeigandi hátt, og tilkynnir bana sjerstaklega oddvit- 
um þeirra breppa, sem næstir eru þeirti verstöð eða lendingarstað er breyt- 
ingin er gerð á, e f búast má v ið  að bátar úr þeim  hreppum  kynnu að þorfa 
að leita þangað neyðarlendingar, og skal hver sá oddviti, er slika tilkynningn 
fær, tafarlanst láta birta bana i  þeim stað í hreppnum, þar sem alment er 
venja að birta tilkynningar eða fundarboð, er alm enning varða.

10. gr.

Brot gegn lögum  þessum varða 100— 500 króna sektum.

11. gr.

M eð brot á lögum  þessum skal farið sem aim enn lögreglumáL

A t h n g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r m v a r p  þ e t t a .  .

Meflan smábátaútvegnrinn var aðalsjávarútvegnr lardsmanna, nrflu menn 
að stnnda veiðarnar sem næst fiskimiðunnm og risn þá oft npp smá verstöðvar 
úti i  andnesjnm efla fyrir opnu bafi.

þafl gaf þvi að skilja, að mjög brimasamt var á mörgum þessnm stöðnm, 
þegar að sjór var ókyr, enda var oft ieiflin inn að iandinu þróng snnd inn á 
milli skerja og bofla, sem jafnvel ekki kunnngir menn rötuðn nm, án þess að 
hafa merki á landi til að vfsa leiðina, hvað þá beldur ókunnirmenn, sem stund- 
nm urflu að hrekjast á þessar stóðvar, af því að þeir náðu ekki landi i sinni 
eigin vör.

A þeim stöflnm, þar sem þannig hagaði til, voru þvi oftast reist upp einhver 
merki á landi, sem farifl var eflir og vorn merki þessi af ýmsri gerð ogú rým sn  
efui, eftir þvi hvafla efni var vifl hendina, efla hversn langt afl þan þurftn afl sjásb 
Þegar merkin vorn vörflur hlaðnar úr torfi og grjóti, mnnu sjómenn sjálfir hafa 
hlaðifl þessar vörður og bygt þær upp i byrjun vertiflar, ef þær höfðu fallifl, en 
þyrftn merkin að sjást lengra eða vera greinilegri vorn þan úr trje og mnn þá 
landeigandi ýmist hafa lagt til efnið og sjómenn sjálfir reist merkin, eða land- 
eigandi annast hvortveggja, enda var það hagnaflnr fyrir hann að hæna menn 
sem mest að sinni verstöð, þar sem hann tók uppsátnrsgjöld af bátnm þeim, 
sem þaðan gengn.

En með komn þilskipanna, og þó einknm eftir að farið var að stnnda 
veiðar bjer á tognrnm og stærri mótorbátnm, lögðust snmar þessar veiðistóðvar 
niður, eða að minsta kosti útræfli þaðan, og misti þvi landeigandi þær tekjur, 
sem hann baffli baft a f útróðrarmönnum og var þá á mörgum þessnm stöflum 
hælt að halda vifl leiðarmerkjum og kemnr slikt sjer oft m jög illa og getur jafnvel 
verið stórbættulegt, þégar opnir bátar hrekjast úr verstóð sinni og verfla að leita 
neyðarlendingar á þessnm stöflnm.

Nú virðist smábátaútvegurinn mjög vera að færast i ankana aftnr með 
opnn mótorbátunum, sem fjölgar árlega, en þeir ern sömn lögum háðir og opnn 
árabátarnir, áð þeir geta ekki haldið sjer v ið  á úthafi 1 vondnm veðrnm, en



verða að leita lendingar þar sem þeir geta og gæti það valdið stórnm slysnm, i 
sje leiðar- og lendingamerkjnm ekki viðhaldið.

Þó að kostnaður sje vanalega ekki m ikill að halda slíknm merkjnm við, ; 
virðist ekki sanngjarnt, að jarðeigendum sje gert a ð  skyldu að annast viðhaldið á j 
þeitn stöðum þar sem að útræði er að mestu leyti hætt nú, og má segja að hrepps- i 
fjelaginu beri miklu frekar skylda til þess, þvi að merkjunum er oltast baldtð við i 
sem öryggi fyrir menn úr óðrum verstóðvum, sem að jafnaði mnnu liggja innan 
sama hrepps, enda má bnast við að viðhaldið mnndi verða framkvæmt á ódýr- ; 
ari hátt, ef að breppssjóðnr ætli að greiða það, heldur en að leggja þá kvöð á i 
rikissjóð.

Aftur á móti virðist heppilegt að vitamálastjóra verði falin nmsjón og 
eftirlit með þvf, að hreppsfjelögin uppfylli þessa skyidu sfna.

_Að öðrn leyti þarf ekki frum vaipið frekari skýringa við.


