
Nd. 668. Nefndarálit
um frv. til l. um byggingu síldarverksmiðju á Norðausturlandi sunnan Langaness.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd Nd. hefur haft frv. þetta til athugunar og hefur beiðzt um-
sagnar stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins og ríkisstjórnarinnar. Nefndinni hefur
nú loks borizt umsögn stjórnar S. R., og leggur meiri hluti hennar (Sveinn Bene-
diktsson, Júlíus Hafstein og Erlendur Þorsteinsson) það til, að frv. verði ekki
samþykkt. Hins vegar hefur minni hluti stjórnar S. R. (Þóroddur Guðmundsson og
Jón Kjartansson) mælt með því, að frv. verði samþykkt og verksmiðja reist á
Norðausturlandi sunnan Langaness, þegar stjórn S. R. þykir ástæða til.

Nefndin gat ekki orðið sammála um lausn málsins. Meiri hlutinn vildi af-
greiða frv. þannig að breyta því i frv. till. um breyt. á J. nr. 93 frá 1942, um nýjar
síldarverksmiðjur, og bæta inn í upptalningu á væntanlegum síldarverksmiðjum,
sem er í þeim lögum, síldarverksmiðju á Norðausturlandi, en láta svo ríkisstjórn
um það, hvenær hún vill láta reisa verksmiðjuna og hvort hún vill reisa verksmiðju
á Norðausturlandi á undan öðrum þeim verksmiðjum, sem ákveðnar eru í lögun-
um frá 1942.

Minní hlutinn, ég undirritaður, vildi ekki fallast it þessa afgreiðslu, vegna þess
að ég tel mikla nauðsyn á því að )Wl11aupp stórri verksmiðju sunnan Langaness
og sé því eðlilegast að fara þá leið, sem flm. frv. benda á í frv. sínu, þá leið, að
Alþingi taki ákvörðun í málinu og feli ríkisstjórninni með þeim hætti, að tryggt sé,
að ráðizt verði í byggingu síldarverksmiðju sunnan Langaness, er geti hafið starf-
rækslu sem allra fyrst. Þess vegna leggur minni hlutinn til, að frv. verði samþykkt.

Sú leið, sem meiri hlutinn vill fara, felur fyrst og fremst það í sér, að slá því
it frest um óákveðinn Uma að byggja síldarverksmiðju á Norðausturlandi sunnan
Langaness. Það, að afgreiða frv. með því móti að bæta verksmiðju á Norðaustur-
landi inn í lögin frá 1942, er sama og að fella frv., og því get ég ekki fallizt á þá
afgreiðslu.

Höfuðrökin fyrir því að samþykkja frv. og reisa strax síldarverksmiðju á Norð-
austurlandi eru að mestu fram tekin í greinargerð frv. á þskj. 221, en ég vil þó enn
undirstrika það, sem ég tel mestu skipta í þessu máli.

A undanförnum tveimur árum hefur það komið í ljós, að síld hefur verið mikil
fyrir Norðausturlandi sunnan Langaness. þegar lítil eða engin síld hefur verið it
síldarslóðum fyrir Norðurlandi. Allmikill hluti þeirrar síldar, sem veiddist á ver-
tíðunum 1945 og 1946, er tekinn austan Langaness. og hefðu veiðimöguleikar þar
eystra notazt betur, ef stór síldarverksmiðja hefði verið fyrir hendi á þessu svæði,
því að sú verksmiðja, sem er á Raufarhöfn, er of lítil og fyllist strax, þegar veiði
hefst eystra.



Síldarskip, sem tekið hafa síld sunnan Langaness, hafa átt í miklum vandræð-
um að sigla fyrir Langanes með hlaðin skip til Raufarhafnar eða lengra vestur. Til
þess að vinna bug á þessum erfiðleikum er nauðsynlegt að fá verksmiðju sunnan
Langaness.

Þvi hefur af ýmsum verið haldið fram, að venjulega sé ekki mikil síld fyrir
Norðausturlandi, þótt svo hafi verið sumurin 1945 og 1946. Þeir, sem kunnugleika
hafa fyrir austan, halda því hins vegar fram, að ætíð sé mikil síld á þessu svæði.
Skýrslur um síldveiði, sem verksmiðjumar taka, eru frá skipum, sem koma inn
með veiði sína, en eðlilega leita skipin ekki á veiðisvæðið fyrir Norðausturlandi,
þegar nóg er af síld á aðalsíldarmiðunum fyrir Norðurlandi. Allt bendir til, að
fyrir Norðausturlandi sé á hverju ári mikil síld, sem ekki hagnýtist vegna þess, að
verksmiðjukostur er þar ekki nægilegur.

Fyrir atvinnulíf héraðanna sunnan Langaness mun bygging síldarverksmiðju
skipta mjög miklu máli. Sjávarpláss í Norður-Múlasýslu eru mjög illa sett atvinnu-
lega, og hefur það lítið breytzt á stríðsárunum, hins vegar hafa margir flutt af
þessu svæði og þá einkum til Suðvesturlandsins. Mál þetta er flutt af öllum þing-
mönnum frá Austurlandi, og undirtektir þær, sem frv. hefur fengið þar eystra,
sanna, að þetta er Austfirðingum nauðsynjamál, eins og áskoranir þær, sem birtar
eru hér sem fylgiskjöl, bera vott um.

Alþingi, 16. apríl 1947.
Aki Jakobsson.

Fylgiskjöl.

I. Símskeyti frá hreppsnefnd Búðahrepps, Fáskrúðsfirði.
Leyfum oss að skora á háttvirt Alþingi, að samþykkja fram komið frv. um

byggingu síldarbræðslu á Austurlandi sunnan Langaness.
Hreppsnefnd Búðahrepps.

II. Símskeyti frá Hreppsnefnd Reyðarfjarðarhrepps.
Hreppsnefnd Reyðarfjarðarhrepps skorar á Alþingi að láta byggja síldar-

bræðslu á Austfjörðum svo fljótt sem við verður komið.
Oddvitinn.

III. Símskeyti frá hreppsnefnd Eskifjarðar.
Hreppsnefnd Eskifjarðar skorar á hið háa Alþingi að samþykkja frv. það, sem

þm, Austfirðinga flytja um byggingu síldarverksmiðju sunnan Langaness.
Leifur Björnsson oddviti.

IV. Símskeyti frá Bæjarstjórn Neskaupstaðar.
A fundi bæjarstjórnar Neskaupstaðar 7. þ. m. var samþykkt eftirfarandi til-

laga: Bæjarstjórn Nk. skorar á Alþingi að samþykkja framkomið frv. um byggingu
síldarverksmiðju á Norðausturlandi. jafnframt tekur bæjarstjórnin fram. að hún
telur heppilegasta stað fyrir slíka verksmiðju á Vopnafirði.

Bæjarstjóri.

V. Símskeyti frá Brekku í Mjóafirði.
Hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps skorar it Alþingi að samþykkja frv. þm. Aust-

firðinga um byggingu síldarverksmiðju á Austurlandi.
Sveinn Benediktsson. Vilhjálmur Hjálmarsson. Magnús Tómasson .

•JÓn I. Jónsson. Sveinn Vilhjálmsson.



VI. Símskeyti frá Seyðisfirði.
Bæjarstjórn Seyðisfjarðar skorar it Alþingi að samþykkja frv. til laga þess

efnis, að reist verði ný síldarverksmiðja á Austfjörðum.
Bæjarstjóri.

VII. Símskeyti frá Seyðisfirði.
Hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps telur þjóðarnauðsyn, að fullkomin síldar-

bræðsla verði reist fyrir austan Langanes og þegar sé orðinn óhæfilegur dráttur á
því máli. Þess vegna skorar hreppsn. mjög eindregið á Alþingi að samþykkja á
yfirstandandi þingi frv. það, sem þm. Austfirðinga hafa nú flutt um þetta mál.

Oddviti.

VIII. Símskeyti frá Borgarfirði eystra.
Mælum fastlega með, að samþykkt verði framkomið frv. um síldarverksmiðju

sunnan Langaness. Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps.

IX. Símskeyti frá Seyðisfirði.
Verkamfél. Fram á Seyðisfirði skorar á Alþingi að

reist verði ný síldarverksmiðja á Austfjörðum.
samþ. frv. þess efnis. að

Vkm. Fram.

X. Símskeyti frá Fáskrúðsfirði.
Leyfum oss að skora á háttvirt Alþingi að samþykkja framkomið frv. um

byggingu síldarbræðslu ft Austurlandi sunnan Langaness.
Útgerðarmannafél. Fáskrúðsfjarðar.

XI. Áskorun sjómanna og útgergarmanna.
Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn skorum á hið háa Alþingi að sam-

þykkja nú þegar frumvarp það til laga um síldarbræðslu it Austurlandi, sunnan
Langaness, sem nú liggur fyrir þinginu.

Hornafirði, 1. marz Hl47.

Ásmundur Jakobsson, Vopnafirði. Jóhann Klausen, Eskifirði. Davíð Vigfús-
son, Vopnafirði. Ágúst Jónsson, Vopnafirði. Guðni Þ. Sigurðsson, Vopnafirði.
Aðalsteinn Sigurðsson, Vopnafirði. Sveinn Sigurðsson, Vopnafirði. Ragnar Sig-
urðsson, Vopnafirði. Jakoh Jakobsson, Norðfirði. Jakob Jóhannsson, Reykjavík.
Karl Kristjánsson, Eskifirði. Björn Jónasson, Eskifirði. Valdimar Ásmundsson,
Eskifirði. Jón Guðmundsson, Eskifirði. Kristján Björgvinsson, Eskifirði. Guðgeir
Björnsson, Eskifirði. Pétur Kristjánsson, Eskifirði. Gísli Jónsson, Eskifirði.
Eiríkur Guðnason, Eskifirði. Sæbjörn Guðmundsson, Eskifirði. Magnús Eiríksson,
Eskifirði. Gunnar Þórðarson, Seyðisfirði. Garðar Einarsson, Seyðisfirði. GunnarW.
Steindórs son, Eskifirði. Baldur Einarsson, Eskifirði. Stefán Sigurðsson, Hornafirði.
Guðm. Bjarnason, Hornafirði. Jörundur Jónsson, Hornafirði. Árni Jónsson,

. Seyðisfirði. Vigfús Jónsson, Seyðisfirði. Þorsteinn Jónasson Hornafirði. Sigurður
Sigurbjörnsson, Seyðisfirði. Sigurður Friðriksson, Seyðisfirði. Þorvaldur Einars-
son, Norðfirði. on Sig. Jónsson, Norðfirði. Auðunn Þ. Þórðarson, Norðfirði.
Oskar Sigurðsson, Norðfirði. Kristján Jónsson, Vopnafirði. Magnús Haraldsson,
Norðfirði. Ármann Árnason, Norðfirði. Sig. Lúðvíksson, Neskaupstað. Garðar Lár-
ursson, Norðfirði. Guðgeir Jónsson, Neskaupstað. Magnús Marteinsson, Neskaup-
stað. Sigurður Norðf jörð, Neskaupstað. Jóhann K. Sigurðsson, Neskaupstað. Jón
Einarsson, Neskaupstað. Stefán Höskuldsson, Neskaupstað. Guðm. Magnússon,
Neskaupstað. Guðni Sveinsson, Neskaupstað. Pétur Jónsson, Neskaupstað.


