
Nd. 53. Nefndarálit [9. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 4 2. mars 1979, um tímabundið olíugjald til
fiskiskipa, og um verð uppbót á vannýttar fisktegundir, sbr. brbl. nr. 69 11. júní
1979 og brbl. nr. 72 20. júlí 1979.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Við undirritaðir nefndarmenn erum samþykkir því, að útgerðinni sé greitt
sérstakt olíugjald til þess að greiða niður hluta af þeirri gífurlegu hækkun sem



orðið hefur á útgerðarkostnaði vegna hækkunar olíu. Hins vegar höfum við ekki
haft tækifæri til að kynna okkur framkvæmd þessara bráðabirgðalaga og viljum
vera óbundnir af því að taka afstöðu til þess, hvernig til hefur tekist um fram-
kvæmdina.
1 2. gr; frumvarpsins segir, að verja skuli 550 millj. kr. af tekjum Trygginga-

sjóðs fiskiskipa og 850 millj. kr. af tekjum Aflatryggingasjóðs af útflutningsgjaldi
til þess að bæta upp verð á karfa- og ufsaafla á tímabilinu frá 15. maí til 31. desember
n. k, Árum saman var Tryggingasjóður fiskiskipa á eftir með sínar greiðslur, en
eftir að lögunum um útflutningsgjald var breytt í ársbyrjun 1976 var Tryggingasjóði
séð fyrir tekjustofni, sem gerði honum kleift að standa fyllilega við skuldbind-
ingar sínar, og séð var að þar mundi verða verulegt fjármagn afgangs, sem ætlunin
var í góðu samráði við samtök útvegsins að ráðstafa til Aldurslagasjóðs fiskiskipa
í því skyni að taka úr umferð fleiri úrelt fiskiskip, sem þjóðhagslega séð er ekki
rétt að endurnýja og halda áfram útgerð á. Fyrrverandi ríkisstjórn sá þessa einu
leið, að hrifsa þetta fjármagn i því skyni að bæta upp verð á karfa- og ufsaafla
og sömuleiðis með því að taka af tekjum Aflatryggingasjóðs. Með þeim ráðstöf-
unum, sem gerðar voru, er séð að tekjur Aflatryggingasjóðs eru teknar að fullu
og öllu í einstöku góðæri hvað snertir aflabrögð. Aflatryggingasjóður er sjóður sem
á að eignast og bæta stöðu sína í góðæri, en greiða úr sjóðnum þegar verr árar.
En með þessari stefnu er verið að hirða það sem byggt hefur verið upp á undan-
förnum árum, bæði hvað snertir Tryggingasjóð fiskiskipa og Aflatryggingasjóð.
Þessu erum við sjálfstæðismenn andvígir. Við teljum, að það hefði átt að hafa með
öðrum hætti fjáröflun til þess að bæta verð á þeim fisktegundum, sem taldar voru
vannýttar, og til þess að draga úr veiði á þeim fisktegundum. sem taldar voru ýmist
fullveiddar eða ofveiddar.

Við erum samþykkir því ákvæði frumvarpsins að bæta verð á karfa- og ufsa-
afla, en teljum að hér hafi vel'Íð gert upp á milli útgerðaraðila í landinu, því að
þegar við lítum á verðbreytingar, sem orðið hafa frá 1. júní 1977 til 1. júlí 1979, þá
hefur ufsi 1. flokks slægður hækkað úr 56 kr. í 98 kr. eða um 75%. Karfi óflekkaður
hefur hækkað úr 46 kr. í 70 kr. eða um 52%, en grálúða, 1. flokkur, 3 kg og yfir,
hefur hækkað úr 90 kr. í 117 kr. eða um 30%. Grálúða 1-3 kg hefur hækkað úr
60 kr. í 77 kr. eða um 28%, og til samanburðar má geta þess, að þorskur, 1. flokkur
slægður, hefur á þessu sama tímabili hækkað úr 98 kr. í 165 kr. eða um 68%. Þegar
við lítum á þá verðuppbót, sem þessi bráðabirgðalög gera ráð fyrir, þá er verð á
ufsa 98 kr. og uppbót á hvert kg 25 kr. þannig að skiptaverð á ufsa verður 123 kr.
eða 120% hækkun, karfi 70 kr., hvert kg, uppbót 21 kr., skiptaverð 91 kr., hækkun
98%, en engar verðbætur koma á grálúðu. Á þessu tímabili hefur orðið 120% hækkun
á ufsa og 98% hækkun á karfa, en hækkun á grálúðu aðeins 30% fyrir 1. flokk og
28% miðað við 1-3 kg. Við getum ekki séð, að það sé réttlátt að skilja þannig eftir
í sambandi við þessar uppbætur þá útgerð og sjómenn, sem grálúðuveiðar hafa
stundað á þessu ári, eins og þessi bráðabirgðalög fyrrv. ríkisstjórnar gera ráð fyrir.
Við erum andvígir slíku ranglæti og þess vegna getum við ekki stutt frumvarpið
í heild, en með tilliti til þess, að við erum samþykkir því að lagt sé á sérstakt olíu-
gjald, þá munum við ekki greiða atkvæði gegn því.

Alþingi, 19. des. 1979.

Matthías Bjarnason,
frsm.

Halldór Blöndal. Pétur Sigurðsson.


