
Nd. 141. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að kaupa og starfrækja 
síldarverksmiðjuna á Raufarhöfn.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir haft þetta mál til meðferðar og athugað málavexti. Meðal 
annars var leitað umsagnar stjórnar Síldarverksmiðju ríkisins á Siglufirði. 
Fvlgir svar hennar þessu nál.

Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþ. óbreytt.
6. þm. Reykv. (SK) hefir sérstöðu í málinu.

Alþingi, 18. okt. 1934.

Finnur Jónsson, Rergur Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Páll Þorbjörnsson. 
form. fundaskr. frsm.

Fylgiskjal.

Stjórn Síldarverksmiðju ríkisins 
Siglufirði.

Út af fyrirspurn háttv. sjávarútvegsnefndar neðri deildar í bréfi dags. 16. 
þ. m., viðvíkjandi frumvarpi um heimild handa rikisstjórninni til kaupa á sild- 
arbræðsluverksmiðjunni á Raufarhöfn, levfum vér oss að taka fram  eftir- 
farandi:

Raufarhöfn liggur ágætlega við síldarmiðuin á Axarfirði, fyrir Sléttu, í 
Þistilfirði og Langanesmiðum, en bregðist síldveiði á þessum miðum eða sé 
meiri annarsstaðar, er Raufarhöfn samt eigi svo austarlega, að eigi sé tiltæki- 
legt að fara þangað með sild af vestari miðum norðanlands. Fram an af sumr- 
inu i sumar var mikil síldveiði á Þistilfirði og við Langanes norðanvert, en oft 
er það, aðallega seinni hluta sumars, sem sildveiði er mikil við Rauðanúp á 
Sléttu, á Þistilfirði og á Langanesmiðum, þótt veiði sé ekki annarsstaðar. Þessi 
veiði eyðileggst oft, sérstaklega fyrir hinum smærri skipum, vegna þess hve 
erfitt er að fara með sildina til Siglufjarðar þaðan seinni hluta sumars, þegar 
allra veðra er von. Það myndi hjálpa þessum skipum mikið, ef þau ættu visa 
bræðslu á Raufarhöfn, gera yfirferðarsvæði þeirra stærra og þar með afla- 
möguleikana meiri en nú er.

Síldarbræðsluverksmiðjan á Raufarhöfn hefir undanfarin ár keypt meiri 
hlutann af síldinni af norskum veiðiskipum; kevpti hún t. d. síðastl. sumar af 
erlenduni skipum 29984 hl. á móti 21398 hl. af islenzkum skipum. I sumar tók 
verksmiðjan þvi á móti samtals 51382 hl. síldar, og er það miklu m eira en 
verksmiðjan hefir áður tekið á móti á einu sumri. Samkvæmt skýrslum Fiski-



félags íslands hefir verksmiðjan undanfarin 4 ár tekið á móti síld sem hér
segir:

1930 ....................................  16123 hl.
1931   28481 —
1932 ....................................  8666 —
1933 ....................................  34982 —

Núverandi eigandi verksmiðjunnar, Fredr. Gundersen A/S, Bergen, mun 
hafa yfirtekið verksmiðjuna vegna skuldaskipta við Gustav Evanger, sem lét 
byggja verksmiðjuna. Hefir núverandi eigandi verksmiðjunnar jafnan viljað 
selja hana, og eigi viljað leggja i þann kostnað að koma þar upp lýsisgeymi 
eða gera aðrar þær umbætur, sem nauðsvnlegt væri að gera, ætti verksmiðjan 
að vera starfhæf til frambúðar. Siðastl. vor var verksmiðjan boðin rikissjóði 
til kaups fyrir norskar kr. 35000,00, eða tæpar 39 þús. ísl. kr. Hvort það tilboð 
stendur ennþá, er oss ókunnugt um, en vér höfum heyrt, að komið hafi verið 
upp nýrri og stærri pressu þar í sumar, sem eigi hafi þó komið að fullum not- 
um vegna þess, að vélaafl vantaði fyrir viðbótinni. Samkvæmt áætlun Þórð- 
ar Runólfssonar, vélaeftirlitsmanns ríkisins, sem hefir samið lýsingu á síldar- 
bræðsluverksmiðjunni á Raufarhöfn, dags. 13. april 1934 og vér látum hér með 
fylgja afrit af, þá telur hann, að það muni kosta 165 þúsund krónur að koma 
verksmiðjunni í fullkomlega starfliæft stand til frambúðar, miðað við það á- 
stand, sem verksmiðjan var i fyrir siðustu vertíð. E f gengið er út frá  þessum 
endurhótum og sölutilboði núverandi eiganda, eins og það var síðastl. vor, 
myndi verksmiðjan kosta liðl. 200 þús. krónur. Er varlega áætlað, að þá muni 
verksmiðjan vinna úr 600 málum á sólarhring, og má þá telja, að stofnkostn- 
aður hennar, miðað við afkastagetu, sé eigi óeðlilega hár.

Hingað til hefir jafnan verið nokkur vafi á þvi frá  ári til árs, hvort verk- 
smiðjan yrði rekin, og hefir það valdið kvíða og áhyggjum meðal hreppsbúa, 
sem réttilega telja fjárhagsafkomu sína undir því komna, hvort verksmiðjan 
sé rekin eða eigi.

Það má óhikað telja það ‘alsverða stoð fvrir sildarútveginn, ef verksmiðj- 
an á Raufarhöfn getur verið i fullum gangi árlega, en það teljum vér, að myndi 
vera betur tryggt, ef ríkisstjórnin hefði þá heimild til að kaupa verksmiðjuna, 
sem farið er fram  á í téðu frumvarpi.

Virðingarfyllst 

p. t. Reykjavík, 17. október 1934.

I stjórn Síldarverksmiðju ríkisins

Jón L. Þórðarson. Sveinn Benediktsson. Þormóður Eyjólfsson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.


