
Ed. 357. Nefndarálit [52. mál]
um frv. til 1. um fiskiðjuver ríkisins í Höfn í Hornafirði.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Frv. þetta var flutt á síðasta þingi og var þá afgreitt með rökstuddri dagskrá á
þskj. 394, og vísast að mestu til hins ýtarlega nefndarálits. sem þá var gefið út í
sambandi við afgreiðslu málsins. Þótt aðstæður allar væru að mestu óbreyttar frá
því að málið var afgreitt þannig, þótti rétt að athuga það gaumgæfilega á ný. Sendi
nefndin því frv. til umsagnar til stjórnar fiskimálasjóðs og er umsögnin birt hér með
sem fylgiskjal. Fer álit sjóðsstjórnarinnar mjög saman við álit meiri hl. nefndar-
innar, sem lítur svo á, að ekki sé fært að taka þannig út eina verstöð og láta ríkis-
sjóð bera þar allan kostnað af því að koma upp fiskiðjuveri. Mundi þetta óhjá-
kvæmilega hafa það i för með sér, að fjöldi annarra staða teldi sig eiga sama rétt
til slíkra framlaga, en undir því fengi ríkissjóður ekki risið að mæta slíkum kröf-
um. Sú stefna hefur verið mörkuð í þessum málum almennt að styrkja aðila til þess
að koma upp fiskiðjuverum með hagkvæmum lánum úr stofnlánadeild, fiskimála-
sjóði og fiskveiðasjóði, og telur meiri hl. nefndarinnar, að engin þau rök hafi komið
fram i sambandi við þetta sérstaka mál, er réttlæti að breyta frá þessari reglu, auk
þess sem sú reynsla, er fengizt hefur af rekstri fiskiðjuvers ríkisins, bendir ekki
til þess, að nein trygging væri fyrir því, að sjómenn og útgerðarmenn, sem kæmu
til með að skipta við þetta fyrirhugaða fiskiðjuver, fengju almennt gangverð fyrir
afurðir sínar, ef fylgja ætti fyrirmælum 6.-8. gr. frv. A þetta gat minni hl. (Stgr A)
ekki fallizt. Vildi hann láta samþykkja frv. óbreytt, og gefur hann því út sérstakt
nefndarálit. Meiri hl. leggur hins vegar til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Meðan ríkissjóður telur sig ekki geta lagt fram nægilegt fé til þess að ljúka bygg-

ingu fiskiðjuvers ríkisins, sem þó er álitið nauðsynlegt til tryggingar betri afkomu,
og meðan þvi er heldur eigi séð fyrir nauðsynlegu rekstrarfé, þykir ekki rétt að leggja
til, að ákveðið sé með lögum, að ríkissjóður skuli reisa og reka annað fiskiðjuver, sem
kosta mundi stórfé, og í trausti þess, að þær lánsstofnanir, sem lögum samkvæmt er
ætlað að styðja þá, sem koma vilja upp slíkum fiskiðjuverum, meti að fullu þá þörf,
sem hér er fyrir hendi, og styrki þá aðila, sem vildu koma upp fiskiðjuveri í Horna-
firði, eftir því sem lög og reglur um lán frekast heimila, tekur deildin fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 16. febr. 1949.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

B. Kristjánsson, Björn Ólafsson.
fundaskr.

Sigurjón A. Ólafsson.
Fylgiskjal.

FISKIMÁLASJÓÐUR
Reykjavik, 8. febr. 1949.

Háttvirt sjávarútvegsnefnd efri deildar Alþingis hefur sent stjórn Fiskimálasjóðs
til umsagnar frumvarp til laga um fiskiðjuver ríkisins í Höfn í Hornafirði, en frum-
varp þetta, sem er flutt af þeim Ásmundi Sigurðssyni og Páli Zóphóníassyni, liggur
nú fyrir háttvirtri deild.

Sjóðsstjórnin telur, eftir að hafa kynnt sér frumvarpið ásamt meðfylgjandi grein-
argerð, svo og ýmis þau atriði önnur, er varða málið almennt, að nauðsýnin á því,
að komið sé upp viðhlítandi fiskiðjuveri í Höfn í Hornafirði, þ. e. frystihúsi, beina-
mjölsverksmiðju og lýsisbræðslu, sé óumdeilanleg og brýn.

Til þess að koma slíku mannvirki sem þessu á stofn telur sjóðsstjórnin væn-
legast, að farin yrði sú leið, að byggðarlagið Höfn og heimamenn þar í félagsskap
og samvinnu við þá aðkomubáta, sem hlut eiga að máli, reistu og rækju fiskiðju-
verið og nytu að sjálfsögðu til þess styrks og fyllstu aðstoðar þeirra opinberu stofn-
ana, sem hafa því hlutverki að gegna að styðja og styrkja byggingar mannvirkja
þessarar tegundar, svo sem Stofnlánadeildar sjávarútvegsins og Fiskimálasjóðs.

Þess skal getið, að við afgreiðslu máls þessa var einn úr sjóðsstjórninni, hr.
Lúðvík Jósefsson alþingismaður, fjarverandi.

Virðingarfyllst,

ÞorI. Jónsson,
pr. formaður.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis.


