
Nd. 419. Nefndarálit
um frv. til laga um einkaleyfi til þess að flytja út ál og selja á erlendum markaði.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Með þessu frum varpi er farið fram  á einkaleyfi handa „Álaræktarfélaginu" til 

að selja ál á erlendum markaði. í  greinargerð frv. er skýrt frá fyriræ tlunum  þessa 
félags, en nefndin hefir einnig haft sam þvkktir félagsins til athugunar. E r þar tekið 
fram, að markmið félagsins sé að rannsaka stöðvar álsins hér við land, hefja álaklak, 
ef þess er kostur, leiðbeina mönnum við veiði álsins og leitast við að gera hann að út- 
flutningsvöru.

Nefndin hefir fengið umsögn fiskideildar atvinnudeildar háskólans um frum- 
varpið, og telur forstöðum aður hennar, Arni Friðriksson fiskifræðingur, að um klak 
á ál geti ekki orðið að ræða.

Meiri hl. nefndarinnar telur æskilegt, að gerðar verði tilraun ir með útflutning 
á ál og sölu á þeirri vöru. Telur meiri hlutinn rétt að stuðla að þvi, að „Álaræktar- 
félagið geri þessar tilraunir, með því að veita því einkaleyfi til útflutnings á ál um 
nokkur ár, en einkaleyfið gildi aðeins um lifandi ál, enda æ tlar félagið fyrst og 
frem st að reyna að flytja álinn ú t lifandi. Þá telur meiri hlutinn einnig rétt að veita 
einkaleyfið aðeins til 5 ára, en í frv. er farið fram  á, að einkalevfistím inn verði 10 ár.

Meiri hl. nefndarinnar vill því leggja til, að frum varpið verði sam þvkkt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Frá gildistöku laga þessara veitist „Álaræktarfélaginu“ einkaleyfi um næstu 
5 á r til þess að flytja ú t og selja lifandi ál á erlendum m arkaði.

2. Á eftir 3. gr. frv. komi ný grein, svo hljóðandi:
Verði útflutningur á lifandi ál ekki hafinn innan tveggja ára  frá gildistöku 

laga þessara, er ráðherra heimilt að svipta „Álaræktarfélagið" einkaleyfinu.
3. F y rir fram an orðið „ál“ i fyrirsögn frv. komi: lifandi.

Alþingi, 11. apríl 1940.
Haraldur Guðmundsson, Skúli Guðmundsson, Bergur Jónsson. 

form. fundaskr., frsm.
Sigurður E. Hlíðar.


