
Nd. 339. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á 1. nr. 61, 14. júní 1929, um einkasölu á síld.

F rá  minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir haft þetta mál til umræðu á nokkrum  fundum , og eru 
allir nefndarinenn þe irra r skoðunar, að gera ætti brevting á ofangreindum  lög- 
um, en þó liefir ekki náðst sam kom ulag milli okkar, sem liér ritum  undir, og 
hinna nefndarm annanna um ákveðnar tillögur. Minni hlutinn viðurkennir að 
vísu, að fleiri leiðir til umbóta á fvrirkom ulaginu megi fa ra  en þær, sem farið  
er fram  á í frv., en hann telur, að með sam þykkt þess sé stigið spor í ré tta  
átt, að því er það snertir að fæ ra yfirráðin yfir síldareinkasölunni í hendur 
síldareigenda, sem eru h in ir réttu  aðilar.

Þegar þess er gætt, hversu mjög licfir liallað á sjóm enn og útgerðar- 
m enn — eigendur sildarinnar — síðan einkasalan hófst, er það ábyrgðarhluti 
fy rir löggjafarvaldið að bægja þeim Iengur en orðið er frá  því að skipa sinum 
eigin m álum  í þessu efni. -•



Það hefir hingað til gengið svo til við einkasöluna, sem átti að verða 
lyftistöng síldarútvegsins, að allar kröfur hafa, að því er virðist, í augum  for- 
ráðam anna hennar gengið fy rir þeim sjálfsögðu kröfum , er útgerðin og þeir, 
sem að henni standa, sjómenn og útgerðarm enn, liafa átt á hendur einka- 
sölunni.

Útlendu kaupendurn ir hafa að sjálfsögðu fengið sínar kröfur um  flokk- 
un og aðra meðferð síldarinnar uppfvlltar. Auk þess hafa  þeir yfirleitt sætt 
betri kjörum  hjá einkasölunni en áður var, og væri það að visu ekki aðfinnslu- 
vert, ef ekki væri um leið annara h lu tur fvrir borð borinn.

V erkafólk i landi hefir líka fengið k jör sin bætt, og það jafnvel í svo 
rikum  mæli, að einn af forstjórunum  (P. Ó.) læ tur þess getið í síðustu árs- 
skýrslu sinni, að hann vilji alls ekki taka að sér að verja  sum ar þæ r kaup- 
hæ kkanir, sem átt hafa sér stað.

S íldarsaltendur hafa ekki orðið fvrir tapi, því að þeir hafa krafizt og 
fengið liæ rra söltunargjald um leið og kaup verkafólksins hefir hækkað. Þeir 
bera þvi ekki af þeim ástæðum skarðan hlut frá  borði.

H inir fastlaunuðu starfsm enn einkasölunnar liafa líka fengið sitt. Starfs- 
menn þessir eru m argir og m isjafnlega þarfir, að því er sagt er. Þeim hefir 
síldareinkasalan reynzt drjúg til fram færslu.

Þeir, sem á hakanum  hafa setið frá  bvrjun, og þó einna mest síðast- 
liðið ár, eru þeir, sem leggja fram  krafta  sína til að afla s íldarinnar og kom a 
henni á land. Þeir hafa orðið að horfa á það ár eftir ár, að h lu tu r þeirra  hefir 
verið f j r i r  borð borinn, sum part i þágu þeirra  aðilja, er nefndir voru hér að 
fram an, og sum part til að bæta fyrir mistök einkasölustjórnarinnar og óstjórn 
hennar í ýmsum efnum.

Þæ r kröfur, sem eru fram  konm ar frá  sjóm önnum  og útgerðarm önnum  
um réttingu h lu tar þeirra, eru þvi ekki að nauðsvnjalausu fram  kom nar. Verði 
enn horfið að þvi ráði að halda fvrir þeim vfirráðum  einkasölunnar, m á við 
því búast, að h lu ttaka þeirra  við þennan atvinnuveg fari m innkandi, en hins- 
vegar ekki liklegt, að heppilegt yrði fvrir einkasöluna sjálfa að ráða menn 
fyrir kaup til að afla síldarinnar, eða „gera út á síld“, sem kallað er, en senni- 
legt er, að einhverjir vildu til þess örþrifaráðs grípa, þegar búið væri að eyði- 
Jeggja atvinnuna fy rir þeim, er hana hafa stundað fram  að þessu.

Samkvæmt fram ansögðu leggjum við því til, að frv. verði samþvkkt.

Alþingi, 7. apríl 1931.

Jóhann Þ. Jósefsson, Hákon J. Kristófersson. 
frsm.


