
Ed. 965. Nefndarálit
um frv. til 1. um áburðarverksmiðju.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu frumvarpsins. Minni hlutinn
(PHerm og ÞÞ) leggur til, að frv. verði samþ. óbreytt. Hins vegar álíta undirrit-
aðir réttast, að það fái afgreiðslu með rökstuddri dagskrá. því til stuðnings skal
hér aðeins bent á þau meginatriði, er gera dagskrárafgreiðslu eðlilega.

1. Samkvæmt frv., svo sem það liggur nú fyrir, er engin tímabundin ákvörðun
um það, hvenær verksmiðjan skuli reist, og er það alveg á valdi ríkisstjórnarinnar.
Verður eigi séð, að samþykkt frv. að þessu sinni sé því til tryggingar, að verk-
smiðjan verði reist svo fljótt, að nokkur frestun á lagasetningu þurfi að verða
málinu til tafar. Í frv. eru einmitt áskildar áætlanir og aðgerðir af hálfu ríkis-
stjórnarinnar, áður en til nokkurra framkvæmda kemur, og kann slíkt, ef vand-
virknislega á að vera gert, að verða nokkuð tímafrekt.

2. Jafnframt er þess að gæta, að mjög hefur verið gert að álitamáli, hvort
meginatriði Cáburðartegund o. s. Irv.) , er lagasetningin og annar undirbúningur
byggist á, sé svo gaumgæfilega rannsakað og undirbúið, að lagasetning sé
tímabær.

3. Með því að nýbyggingarráð hefur nú til meðferðar mál þau, er lúta að
heildarskipun og endurreisn Ísl. atvinnulífs til lands og sjávar, er langeðlilegast,
að ráðinu sé falinn endanlegur undirbúningur þessarar lagasetningar. Er áburð ar-
verksmiðja vissulega einn þátturinn í því mikla verkefni, er fyrir nýhyggingarráði
liggur. .

4. Ýmis ákvæði frv. geta hæglega brotið í bág við hagkvæmustu skipan þessa
máls, er gaumgæfilegum undirbúningi lýkur, og er af þeirri ástæðu óeðlilegt að
flýta lagasetningunni á þann hátt, sem ætlazt er til af þeim, er vilja samþykkt
frv. nú

Einmitt af því, að málið er stórvægilegt og líklegt, ef rétt er að farið, að verða
mikilvæg lyftistöng fyrir íslenzkan landbúnað, ber að vanda svo vel til alls undir-
búnings, að því þurfi ekki síðar um að kenna, að með flaustri hafi verið gengið þar
til verks, sem svo mikið er undir komið, að vel megi takast. Má vænta þess, að
ríkisstjórn og nýbyggingarráð taki áburðarverksmiðjumálið svo bráðlega sem
við verður komið til gaumgæfilegs undirbúnings og leggi síðan fram frumvarp um
stofnun verksmiðjunnar, og þykir því rétt að afgreiða frv. það, er hér liggur fyrir,
með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í trausti þess, að ríkisstjórnin feli nýbyggingarráði nauðsynlegan og ýtarlegan

undirbúning áburðarverksmiðjumálsins og leggi síðan fyrir Alþingi frumvarp til
laga um áburðarverksmiðju, þykir eigi ástæða til að samþykkja frv. það, er hér
liggur fyrir, og tekur deildin þvi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 26. janúar 1945.
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