
Ed. 572. Nefndarálit
um frv. til l. um breyt. á 1. nr. 45 7. mai 1946, um beitumál.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Minni hl. (StgrA og
BK) vill láta samþykkja frv. óbreytt, en á þetta gat meiri hl. ekki fallizt, og gefa þeir
því út sérstakt nefndarálit.

Málið var mjög ýtar lega rætt í nefndinni it fimm fundum og auk þess sent til um-
sagnar til heitunefndar Fiskifélags íslands og Landssambands isl. útvegsmanna.
Eru umsagnir þeirra birtar hér með sem fylgiskjöl. Þá ræddi nefndin einnig við beitu-
nefndina og fiski mála st jóra um málið. Kom skýrt fram í þessum viðræðum, að óger-
legt mundi reynast að beita heimildinni um verðjöfnun á þeirri beitu, sem þegar væri
seld og notuð it þessu ári, og mundu því lögin tæplega gagna fyrir útgerðarmenn á
yfirstandandi vertíð, þótt frv. næði fram að ganga á þessu þingi. Það er og ljóst, að
ef taka ætti upp verðjöfnun á beitu, mundi þurfa að taka inn í þá verðjöfnun alla þá
beitu, sem fryst hefur verið á s, l. ári og á þessu ári, hvort sem hún kynni að seljast
eða ekki, en það mundi aftur it móti ekki hvetja menn til þess að geyma beituna til
næsta árs og nota hana þá og því hafa mjög mikil áhrif it heildarverðið til hækkunar.
enda alveg ljóst, að ef menn mættu treysta því, að verðjöfnun verði beitt yfirleitt, og
annað þætti tæplega hlýða, ef frv. yrði að lögum, þá hlyti það að hafa áhrif á heitu-
verðið til hækkunar almennt.

Það er einnig upplýst í nefndinni, að tilraunir hafa verið gerðar með geymslu á
beitu í loftþéttum gúmmíumbúðum. er sýni, að þannig megi geyma beituna óskemmda
árum saman. Nefndin lítur því svo á, og er um það enginn ágreiningur, að að því
beri að stefna, að útgerðarmenn geti sem allra fyrst átt þess kost að fá slíkar um-
búðir, sem ekki eru taldar mundu auka kostnaðinn að verulegu leyti, en hins vegar
tryggi hvort tveggja, að enginn klaki væri lengur samfara beitugeymslu og að
geyma megi beituna árum saman óskemmda, Er þetta auk annarra aðgerða framtíð-
arlausnin á þessu vandamáli. Er þess því vænzt, að ríkisstjórnin stuðli að því, að
útgerðarmenn geti átt þess kost þegar á þessu ári að afla sér slikra umbúða.

Með tilvísun til þessa leggur því meiri hluti nefndarinnar til, að málið verði af-
greitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess, að ríkisstjórnin láti nú þegar gera nauðsynlegar ráðstafanir til öflun-

ar á loftþéttum umbúðum, sem geyma mætti í frosna beit.u frá ári til árs, án þess að
hún skemmist, svo að unnt sé að komast fram hjá þeim erfiðleikum og tjóni, sem
ófullnægjandi geymsluskilyrði valda hlutaðeigendum árlega, og í trausti þess, að
Fiskifélag Íslands og beitunefnd vinni að því í samvinnu við Landssamband íslenzkrn
útvegsmanna að tryggja næga heitu á þessu ári, eftir því sem föng eru :.1,tekur deildin
fyrir næsta mál á dagskrá.

Gísli Jónsson,
Iorm., frsm.

Alþingi, 18. marz 1948.

Sigurjón A. Ólafsson. Pétur Magnússon.

:FyIgiskjal I.

LANDSSAMBAND tSLENZKRA ÚTVEGSMANNA 8. marz 1948.
Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.

Sjávarútvegsnefndin hefur sent oss til umsagnar frumvarp til laga um beitumál
og óskar eftir skriflegri umsögn um málið hið allra fyrsta, en einkum og sér í lagi
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óskar nefndin eftir áliti voru um það, hvort lögin gætu haft áhrif á verðlag á sild
á yfirstandandi vertíð, þar sem vitað sé, að lögin mundu ekki koma til framkvæmda
fyrr en i vertíðarlok.

Stjórnarfundur vor hefur rætt málið hinn 5. þ. m, og óskar eftir að taka fram
eftirfarandi:

Um aðalspurningu yðar, varðandi það, hvort vér teljum, að lögin mundu koma
að gagni til lækkunar á beitusíld á yfirstandandi vertíð, ef lögin koma ekki til fram-
kvæmda fyrr en i lok vertíðar. teljum vér það mjög vafasamt og nærri útilokað.
Hins vegar litum vér þannig á. að slíkt hefði verið mjög æskilegt, þar sem vitað er,
að beitusíld til yfirstandandi vertiðar var keypt til frystingar við mjög misjöfnu
verði og því hætta á þvi, að sú síld, sem dýrust varð, verði ekki seld og að af henni
hljótist fjárhagslegt tjón fyrir kaupendur.

Hvað viðvíkur verðjöfnunarleiðinni sjálfri, höfum vér kynnt oss málið í aðal-
atriðum og teljum rétt, að ráðherra þeim, el' með sjávarútvegsmál fer, verði veitt Síl
heimild, eins og frumvarpið ráðgerir.

Virðingarfyllst.

F. h. Landssambands íslenzkra útvegsmanna.

J. V. Hafstein.
Fylgiskjal II.

FISKIF~LAG íSLANDS
Reykjavík, 6/3 1948.

Með bréfi, dags. 28. f. m., óskaði hv. nefnd umsagnar vorrar um meðfylgjandi
frumvarp til laga um beitumál.

Félagsstjórnin hefur rætt þetta mál á fundi og samþykkt svofellda ályktun:
"Þar sem hér er eingöngu um heimild að ræða tíl handa ráðherra þeim, sem þetta

mál heyri)' undir, og þar sem ganga verður út frá. að hann noti ekki heimild þessa,
nema brýn og aðkallandi nauðsyn sé fyrir hendi, getur stjórnin mælt með frum-
varpinu."

Virðingarfyllst.

F. h. fiskimálastjóra.
Arnór Guðmundsson.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar, Alþingi.

Fylgiskjal III.
Reykjavík, 1. marz 1948.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar, Alþingi, Reykjavik.

Háttvirt sjávarútvegsnefnd efri deildar Alþingis hefur sent heitullefnd heiðrað
bréf sitt, dags. 28. febrúar, móttekið í dag ásamt frumvarpi til laga um breyting á

lögum nr. 45 7. maí 1946, um beitumál, sem felur í sér heimild til ráðherra um að
ákveða verðjöfnun á beitusíld, þegar svo stendur it, að frystihús har! keypt sild til
beitufrystingar fyrir misjafnt verð. Óskar sjávarútvegsnefndin eftir skriflegri um-
sögn beitunefndar um málið, en þó einkum og sér í lagi um það, hvort lögin gætu
haft áhrif á verðlag á síld á yfirstandandi vertíð, þar sem vitað sé, að lögin mundu
ekki koma til framkvæmda fyrr en í vertíðarlok. Út af þessu vill beitunefndin taka
fram eftirfarandi:

Beitunefndinni var ljóst þegar á s. l. ári, að nauðsyn bæri til þess, að beitu-
sildarverð lækkaði vegna hins háa útgerðarkostnaðar vélbátaflotans. Hins vegar
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virtist þetta ekki framkvæmanlegt fyrr en séð var, að frystihúsin gátu fengið síld
til frystingar í beitu fyrir allmiklu lægra verð en tíðkazt hafði áður, eftir að síldveiðin
hófst í Hvalfirði á s. l. hausti. Að dómi heitunefndarinnar var aðeins ein leið fær til
verðlækkunar á beitusíld, en það var og er verðjöfnunarleiðin, eins og fram kemur
í áliti nefndarinnar, sem fylgir greinargerð frumvarpsins, er hér um ræðir.

Þess vegna óskaði beitunefndin eftir því við sjávarútvegsmálaráðherra í jan-
úarmánuði s.l., að fengin yrði heimild í' lögum frá Alþingi um verðjöfnun á beitu-
síld, þar eð slík heimild var ekki áður til í lögum. Lagði beitunefndin áherzlu á það
við ráðuneytið, að mál þetta fengi skjóta afgreiðslu, svo að verðjöfnunin gæti komið
að fullum notum á yfirstandandi vetrarvertíð.

N1Í hefur hins vegar orðið mikill dráttur á því, að mál þetta fengi svo skjóta
afgreiðslu sem nauðsynlegt var, og hlýtur það óhjákvæmilega að hafa þær afleið-
ingar i för með sér, að verðjöfnun á beitusild komi ekki að fullum notum til verð-
lækkunar á beitusíld á yfirstandandi vetrarvertíð. og hlýtur beitunefnd í samræmi
við greinargerð sína og tillögur til ráðuneytisins að harma það, að svo hefur til tekizt,
Þetta breytir þó ekki þeirri skoðun beitunefndarinnar, að verðjöfnunarheimildin
á beitusíld sé nauðsynleg. Vísar nefndin í þessu sambandi til álits nefndarinnar, sem
fylgir greinargerð frumvarpsins, þar sem færð eru rök fyrir verðjöfnunarnauðsyn-
inni, og telur því ekki ástæðu til að fjölyrða frekar um þá hlið málsins.

Með hliðsjón af framansögðu vill beitunefndin því að lokum mælast til þess við
hæ sl virta sjávarútvegsnefnd efri deildar Alþingis, að hún beiti sér fyrir því, að
frumvarp það, sem hér um ræðir, verði samþykkt af Alþingi því, er nú situr, hið
allra fyrsta.

.JÓn Árnason.

Virðingarfyllst

Í beitunefnd .

Hjörtur B. Helgason. J. V. Hafstein.
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