
Nd. 503. Nefndarálit

um  frv. til laga um  afnám laga nr. 17 1930, um  stofnun flugmálasjóðs íslands.

F rá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Um mál þetta hefir eigi fengizt samkvæði nefndarm anna. Minni hl. 
(JJós og GÍ) leggur til, að frum varpið verði sam þykkt óbreytt og niður felldur 
flugm álaskattur af síld með öllu. Meiri hluti telur aftur, eins og m álinu er 
nú komið, ógerlegt að fella þetta gjald niður, nem a svo væri, að fyrirhuguð- 
um  flugferðum yrði jafnfram t tryggð með öðrum  hætti álika upphæð og flug- 
málaskatti nem ur. Þvi hefir oft verið haldið fram, og með nokkrum  rétti, að 
flugskattur eftir 1. nr. 17 1930 kæm i óeðlilega hart niður á sildveiðam önnum 
og að þeim standi eigi næ r en öðrum  landsm önnum  að kosta flugferðir. Um 
nytsemi flugferða fyrir sildveiðam enn og réttm æti gjaldsins má lengi deila, en 
óneitanlegt er það, að flugferðir á tveim siðustu árum  hafa þó að mestu lotið 
að sildarleit, beint eða óbeint, og þótt ekki verði árangur þeirrar sildarleitar



til verðs metinn, þá er af leitaruppdráttum  o. fl. ljóst, að veiðileit með 11 ug- 
vélum er mjög likleg til að verða bæði sildveiðam önnum  og öðrum , sem veiði 
stunda, að liði, einkum  þegar frekari reynsla er fengin. Hinsvegar má þess 
einnig geta, að kostnaður af innlendum  flugferðum hefir að þessu lent að 
meira leyti á rikissjóði og fórnfúsum hluthöfum  Flugfélags íslands en á sild- 
veiðamönnum, enda alveg óskoðað mál, hvaða atvinnugrein fórnar mestu á 
altari alþjóðar og þiggur minnst. Sam anburður i þeim efnum m undi leiða úl 
i öfgar einar og á bér ekki við. Hér verður að líta á aðrar og veigameiri 
ástæður, sem eiga að ákveða meðferð þessa máls.

Nú befir Fiugfélag íslands, vegna fjárskorts, orðið að hætta störfum, 
eftir að hafa haldið uppi tilraunaflugi og sildarleit með æ rnum  kostnaði um 
nokkur undanfarin ár, keypt 3 flugvélar og lagt roikið fé til byggingar flug- 
böfn, flugskála og annara tækja, er rekstur flugvéla útheim tir. Til að full- 
nægja útlendum  lánardrottnum  að nokkru, er þvi félaginu sá kostur ger að 
afhenda vélarnar og aðrar eignir með mjög niðursettu verði, jafnfram t og 
starfsemi þess fellur n iður og þau hreyfanlegu flugtæki eru á brautu  flutt.

Hinsvegar hafa nú þau tíðindi gerzt, eins og kunnugt er, að vestræna 
tlugfélagið Transam erican Airlines Corporation hefir fengið sérleyfi til milli- 
landaflugs með viðkomum hérlendis, en félag þetta hefir gefið fyrirheit um 
að kaupa flugvélar þær, sem Flugfélag íslands hefir notað, og halda uppi flug- 
ferðum hér á sum ri kom anda, ef um kaup vélanna semdi og flugmálaskatt- 
urinn eftir um ræddum  lögum væri því tryggður. Hefir félagið nýlega tilkynnt, 
að fulltrúi þess kæmi hingað bráðlega til samninga og undirbúnings þeim 
innlendu flugferðum.

Meiri hluti nefndarinnar álítur því ekki tím abært að sam þykkja frum - 
varpið, en Ieggur til, að það verði afgreitt með svofelldri

RÖIÍSTUDDRI DAGSKRÁ: _

Með þvi að flugm álaskattur eftir lögum nr. 17 1930 hefir engin úrslita- 
áhrif um afkomu síldveiðanna hér á landi, en hinsvegar sterkar likur fyrir 
þvi, að hagfelldir sam ningar takist um fram hald þess innlenda ílugs, ef flug- 
skatturinn helzt óbreyttur, telur deildin eigi rétt að afgreiða frv. og tekur fyrir 
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 20. apríl 1932.

Sveinn Ólafsson, Bjarni Ásgeirsson. Bergur Jónsson. 
form., frsm.


