
Nd. 660. Nefndarálit

um  frv. til laga um  Fiskveiðasjóð íslands.

F rá  m inni hl. sjávarútvegsnefndar.

N efndin hefir ekki orðið sam m ála um  afgreiðslu þessa máls. Málinu er 
visað til nefndarinnar hinn 17. f. m. og var í dag gengið til atkvæ ða um  það. 
Meiri ldutinn, þeir F innu r Jónsson, Páll Þorb jörnsson  og Bergur Jónsson, töldu 
sig eigi vilja fylgja frv. óbrevttu, en lireyfðu þó engum  ákveðnum  breytingum . 
Við undirritað ir, sem  erum  í m inni hl. i nefndinni, álitum , að þörf útvegsins, 
og þá einkum  bátaútvegsins, fv rir  hagkvæm  stofnlán sé svo rik, að ekki megi 
m eð nokkru  m óti draga þetta m ál á langinn. Ú tgerðinni er ætlað að standa 
undir m estum  hlu ta  af útg jöldum  ríkisins, og er því Alþingi að okkar áliti skylt 
að efla þá lánsstofnun, sem  ætlað e r það hlu tverk  að h jálpa m önnum  til að 
eignast báta  handa þeim, og til þess að kom a upp ið ju fy rirtæ k jum  i sam bandi 
við útveginn.

1 frv. eru  m argar ré tta rb æ tu r fy rir útgerðina, sem  ekki þola neina bið, t. d. 
læ kkun vaxtanna, heim ild til að lána út á fiskhús og verkunarstöðvar og heim - 
ild til að lána m eira en nú er gert út á háta, ef aukatrygging fylgir, en hennar 
er ávallt k rafizt, eins og kunnugt er.

I frv . e r ennfrem ur bent á hentuga og eðlilega leið til þess, að rík issjóður 
geti lagt af hendi það fé til sjóðsins, sem ákveðið var í lögum  frá  1930. Þá var 
sjóðnum  lofað cinnar m illjónar króna fram lag i ú r  rikissjóði, en það hefir ekki 
ennþá verið greitt að neinu leyti, og ekki heldur kom ið til fram kvæ m da liin 
um bótin, sem sam þ. var með þeim  lögum : að gefa ú t vaxtabréf, i y 2 m illj. kr., 
sjóðnum  til eflingar, þ rá tt fy rir  það, þótt sjávarútvegsm enn yrðu þá að kaupa 
þæ r um bæ tur, er gerðar voru á lögum  sjóðsins, m eð því að lagður var á þá 
aukaskattur, Y$ % á ú tflu tta r  sjávarafurð ir.

Þá er með frv. lagður grundvöllur fy rir  endurný jun  hins íslenzka fiski- 
skipastóls í fram tíðinni, og m un það Ijóst öllum , sem  þekk ja  ástand  og aldur 
fiskiskipanna, að brýn  þörf er á  því að tryggja það sem  fyrst, að endurnýja  
m egi skipastólinn e f t ir 'þ v í  sem  þörf gerist og tíðkast m eðal þe irra  þjóða, er 
reka fiskveiðar, svo að reynt sé að forða þeirri hæ ttu, sem  nú er yfirvofandi, 
að hin íslenzka sjóm annastétt verði að búa við verri skipakost en þeir útlend- 
ingar hafa, er fiska á söm u m iðum . 1 frv. e r bent á örugga leið í því efni.

Sam kvæm t fram ansögðu og með því að m eiri hl. sjávarú tvegsnefndar hefir 
ekki séð sér fæ rt að benda á neitt, er geri fram gang m álsins óæskilegan, né 
heldur neitt, er breyta m æ tti til bóta, leggjum  við til, að frv. verði sam þykkt 
óbreytt.

Alþingi, 4. des. 1934.

Jóhann Þ. Jósefsson, S igurður K ristjánsson.
frsm .


