
Ed. 447. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 110 9. okt. 1941, um fiskveiðasjóð íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Á eftir 7. gr. laganna koma 3 nýjar greinar, er verða 8., 9. og 10. gr., svo hljóðandi:

a. (8. gr.) Við fiskveiðasjóð skal stofna sérstaka deild, er hefur það hlutverk að 
veita 2. og 3. veðréttar lán til byggingar fiskibáta innan 150 smálesta. Til þessarar 
deildar ganga frá 1. jan. 1943 33y3% af tekjum fiskveiðasjóðs af útflutnings- 
gjaldinu. Úr sjóði þessum skal veita lán til kaupa og byggingar nýrra fiskiskipa, 
sem minni eru en 150 smálestir brúttó. Lán, sem veitt eru úr sjóði þessum, skulu 
vera vaxtalaus i 10 ár og afborgunarlaus fyrstu 5 árin. Lánin veitist eingöngu 
félögum eða einstaklingum, sem kaupa eða byggja skip til fiskveiða. Lán úr 
þessum sjóði má nema allt að 25% af kaupverði eða byggingarkostnaði skipsins. 
Við lánveitingar úr sjóðnum skal taka tillit til þess, hvort umsækjandi stundar 
sjómennsku eða útgerð sem aðalstarf. Lán úr sjóði þessum má veita til skipa, 
sem fullsmíðuð voru eftir árslok 1941, og skal við ákvörðun lána taka tillit til 
fjárhagsástæðna umsækjanda og til þess, i hve mikilli dýrtíð skipið er byggt og 
hver byggingarkostnaður þar af leiðandi hefur orðið. í reglugerð sjóðsins skulu 
sett ýtarlegri ákvæði um starfsemi þessarar deildar og ákvæði, er miði að því 
að fyrirbyggja misnotkun á hlunnindum þessara lána.

b. (9. gr.) Auk þeirra tekna, sem uin er rætt í 8. gr., leggur ríkissjóður deildinni 
til 2 milljónir króna á árinu 1943. Skal fé þessu varið til að veita styrki til kaupa 
og byggingar nýrra fiskiskipa, sem minni eru en 150 smálestir brúttó. Styrkur 
þessi veitist eingöngu félögum eða einstaklingum, sem kaupa eða byggja skip til 
fiskveiða. Styrkur til hvers skips má nema allt að 25% af kaupverði eða bvgg- 
ingarkostnaði skipsins, þó aldrei yfir 75000 kr. á skip.

Við úthlutun styrksins skal taka tillit til þess, hvort umsækjandi stundar 
sjómennsku eða útgerð sem aðalstarf. Styrkur þessi veitist til skipa, sem full- 
smiðuð voru eftir árslok 1941, og skal við ákvörðun fjárhæðar styrkja taka tillit 
til fjárhagsástæðna umsækjanda og til þess, í hve mikilli dýrtíð skipið er byggt, 
og hver byggingarkostnaður þar af leiðandi hefur orðið.

Rikisstjórnin setur reglugerð um styrkveitingar úr sjóðnum í sainráði við 
sjóðsstjórnina og að fengnum tillögum Fiskifélags íslands og fiskimálanefnd- 
ar. Þar skulu sett ákvæði til tryggingar þvi, að styrkirnir verði ekki misnotaðir 
með því að verzla með þá, eða á annan hátt, og um refsiákvæði fyrir brot á 
styrkskilyrðum og reglugerð, sem sett er um þetta efni.

Styrkjum samkvæmt ákvæðum þessarar greinar úthlutar stjórn fiskveiða- 
sjóðs Islands, að fengnum tillögum Fiskifélags íslands og fiskimálanefndar.

Lán samkv. 8. gr. og styrk samkv. 9. gr. má eigi veita út á sama skip.
c. (10. gr.) Útborgun lána samkv. 8. gr. og styrkja samkv. 9. gr. skal haga svo, að 

V3 láns og styrks greiðist, þegar kjölur er lagður og meginhluti efnis er kominn 
á staðinn, V3 þegar skipið er byrt og þiljur lagðar og vél skipsins komin á stað- 
inn. Lokagreiðsla fer fram, þegar skipið er fullsmíðað, virt og vátryggt.


