
Ed. 771. Nefndarálit
um frv. til 1. um fiskiðjuver ríkisins it ísafirði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað mál þetta og rætt það á nokkrum fundum. Sendi hún
frv. til umsagnar til Landssambands ísl. útvegsmanna og til nýbyggingarráðs. Er
umsögn nýbyggingarráðs hirt hér með sem fylgiskjal. Umsögn frá Landssamband-
inu hefur nefndinni ekki borizt enn þá.

Samkvæmt beiðni fyrrv. atvinnumálaráðherra flutti sjávarútvegsnefnd Nd.
á yfirstandandi þingi frumvarp til laga um fiskiðjuver ríkisins. Fyrr en séð verður,

hvaða afgreiðslu það mál fær, verður ekkert um það sagt, hvort Alþingi aðhyllist
l)á stefnu almennt, að ríkið skuli koma upp fiskiðjuverum á ýmsum stöðum á land-
inu á líkt III hátt og sildarbræðslustöðum, og þótt sú stefna yrði aðhyllzt, er enn
algerlega órannsak að, hvers konar fiskiðjuver ættu þá að ganga fyrir og hvar þau
Ini skyldu helzt reist, og kemur margt til athugunar, áður en slíkt yrði ákveðið.
Þykir þVÍ eðlilegt, að nánari rannsókn fari fram á málinu, áður en þingið tekur
efnislega afstöðu til einstakra fiskiðjuvera.

t 22. gr. fjárlaga XXXI er gert ráð fyrir því, að ríkissjóður styrki að mjög veru-
legu leyti aðila, sem koma vilja upp fiskiðjuverum. auk þess fjárhagslega styrks,
sem gert er ráð fyrir, að veittur sé með lögum um stofulánadeildina. Er því ljóst, að
bygging fiskiðjuvera þarf á engan hátt að stöðvast, þótt samþykkt þessa frv. drag-
ist, þar til frekari rannsókn hefur farið fram á málinu í heild. Þykir nefndinni rétt,
að rannsakað yrði, eftir því sem unnt væri, hvers konar fiskiðjuver væri mest að-
kallandi að reisa, hvar helzt ætti að reisa þau og í hvaða röð, og hvort heppilegra
þætti, að einstaklingar og félög hefðu um það forgöngu með þeirri aðstoð ríkisins,
sem heitin er í gildandi lögum, eða ríkið hefði alla forgöngu um framkvæmdir.
Mætti vænta þess, að Fiskifélag íslands og Landssamband ísl. útvegsmanna gætu
aðstoðað ríkisstjórnina um allar nauðsynlegar upplýsingar hér að lútandi.

Nefndin leggur því til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að ríkisstjórnin láti athuga fyrir næsta reglulegt Alþingi, hvaða

tegund fiskiðjuvera sé mest aðkallandi að reisa, og þá jafnframt, á hvaða stöðum
:l landinu, svo og hvort nauðsynlegt sé, að ríkissjóður veiti til þess frekari stuðning
en fyrir er mælt mí í gildandi lögum, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. mai 1947.

Gísli Jónsson, B. Kristjánsson, Pétur Magnússon.
form., frsm. fundaskr.

Steingr. Aðalsteinsson, Sigurjón A. Olafsson.
með fyrirvara.

Fylgiskjal.

N\'BYGGINGARRAÐ
Reykjavik, 20. febr. 1947.

Nýbyggingarráð hefur móttekið bréf háttv. sjávarútvegsnefndar Alþingis, þar
sem fyrir er spurzt um álit ráðsins it meðsendu frumvarpi um fiskiðjuver ríkis-
ins á ísafirði, it þingskjali nr. 149.



Nýbyggingarráð hefur haft frumvarp þetta til athugunar og getur ekki að svo
komnu máli mælt með framgangi þess, af þeirri ástæðu fyrst og fremst, að meðan
engin athugun af hálfu þess opinbera hefur fram farið um, hvort sú leið, er frum-
varpið gerir ráð fyrir, verður yfirleitt farin j uppbyggingu fiskiðnaðarins á Íslandi,
þá getur eigi komið til mála að taka eitt útgerðarpláss út úr, að lítt rannsökuðu
máli, og ákveða, að ríkið reisi þar fiskiðjuver. Verði þessi leið, sem frumvarpið
um getur, farin, þá kemur mjög til álita, hvaða staður hér á landi skuli valinn, þar
sem slíkt iðjuver yrði fyrst reist. Væri Nýbyggingarráði skylt og jafnframt ljúft
að rannsaka, hvar slík tilraun yrði gerð, ef þess væri óskað.

Hins vegar lítur Nýbyggingarráð svo á, að taka beri til sérstakrar athugunar
þá staði, sem virðast eiga framtíðarvaxtarskilyrði og eru vel í sveit settir, og við-
búið er að leggist í auðn að miklu eða mestu leyti, vegna þess, að aðstæður til nýt-
ingar sjávarafla eru eigi fyrir hendi og fjárhagur viðkomandi staða leyfir eigi að
hyggja upp fullkomin fiskiðjuver af eigin rammleik. Gæti þar sérstaklega komið til
greina veruleg afskipti ríkisvaldsins slíkum stöðum til fjárhagslegs stuðnings.

Nýbyggingarráð gerir hins vegar ráð fyrir, að háttv. sjávarútvegsnefnd sé
kunnugt um, að stofnuð hafa verið 2 félög á ísafirði; annað er samlag útgerðar-
og fiskimanna, hitt hlutafélag, og eru hluthafar í því félagi ísafjarðarkaupstaður,
nokkrir útgerðarmenn þar, auk manna búsettra utan ísafjarðar. Bæði þessi félög
hafa sótt um meðmæli Nýbyggingarráðs til Stofnlánadeildarinnar um stofnlán, sem
og annan stuðning við fyrirtækin. Nýbyggingarráði var ljóst, að báðir þessir aðilar
ætluðu að byggja tiltölulega stór iðjuver, og eigi gat komið til mála að veita þeim
báðum aðstoð,' hins vegar skoraði Nýbyggingarráð á stjórnir beggja félaganna að
vinna að sameiningu þeirra og skapa þannig traustari grundvöll fyrir eitt slíkt fyrir-
tæki a ísafirði.

Enn hefur þetta eigi tekizt, og gæti svo farið, að Nýbyggingarráð neyddist til
~1ð veita öðru félaginu stuðning, en hinu eigi, til þess að tefja eigi nauðsynlegar
framkvæmdir úr hömlu. En miklu æskilegra væri, að bæði þessi félög leystu þetta
nauðsynjamál sitt í fullum friði og vinsemd heima í héraði sínu á félagslegum
grundvelli án íhlutunar annarra og án aðstoðar ríkisins, nema með venjulegum
tilskildum lánum úr Stofnlánadeild sjávarútvegsins, því að Nýbyggingarráð gerir
ráð fyrir - og er það samkvæmt viðtali við forsvarsmenn beggja þessara félaga-,
að nægilegt fé verði til heima fyrir, ef bæði félögin sameinist í eitt og hyggi þannig
fyrirtækið upp í sameiningu.

Að þessu athuguðu vill Nýbyggingarráð leggja til, að nefnt frumvarp nái eigi
fram að ganga eitt út af fyrir sig, heldur verði afgreitt með rökstuddri dagskrá,
sem feli það í sér, að ríkisstjórninni sé falið að láta Nýbyggingarráð rannsaka og
gera tillögur um, hvar reisa skuli fiskiðjuver ríkisins, þannig að frumvarp um það
efni megi leggja fyrir næsta þing.

Með sérstakri virðingu,

Nýbyggingarráð

Jóhann Þ. Jósefsson.
--------~----

Bragi Kristjánsson.

Til sjávarútvegsnefndar Efri deildar Alþingis, Reykjavík.


