
Ed. 328. Nefndarálit [82. mál]
um frv. til l. um að reisa stöð til hagnýtingar efna úr sildarsoði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta og rætt það á nokkrum fundum. Kvaddi
nefndin formann stjórnar S. R. til viðtals um málið og leitaði skriflega umsagnar
dr. phil. Þórðar Þorbjarnarsonar um frumvarpið. Er umsögn hans birt sem fylgi-
skjal með nefndaráliti þessu.

Nefndin er á einu máli um nauðsyn þess, að komið verði upp stöð til hagnýt-
ingar efna úr síldarsoði við síldarverksmiðjur ríkisins, Hins vegar telur nefndin
ekki rétt, að því sé slegið föstu í lögunum, hvar stöðin skuli vera. Virðist eðlilegast,
að það sé á valdi ríkisstjórnar að taka ákvörðun um slíkt í samráði við stjórn S. R.
Þá finnst nefndinni og heppilegra, að ríkisstjórninni sé heimilað að reisa þessa
stöð, en ekki beinlínis fyrirskipað að gera það, eins og gert er í frumvarpinu.

Við athugun málsins í nefndinni hefur komið fram ábending um, hvort ekki
væri rétt að fullgera ekki stöðina þegar í upphafi, svo sem ráðgert er í kostnaðar-
áætlun hr. Vilhjálms Guðmundssonar, heldur nota í byrjun katla síldarverksmiðj-
anna við rekstur soðstöðvarinnar. Mundi sparast verulegur hluti af stofnkostnaði
stöðvarinnar við þetta, án þess að ríkisverksmiðjurnar þyrftu að verða fyrir til-
finnanlegu óhagræði. Hefur nefndinni þótt rétt að benda á þetta, og vill hún hvetja
til, að fullrar varfærni sé gætt í sambandi við kostnað við byggingu stöðvarinnar,
þar eð það hefur allt of oft komið í ljós, að þrátt fyrir nákvæmar og hagstæðar
kostnaðar- og rekstraráætlanir Í upphafi, hefur stofnkostnaður rokið upp úr öllu
valdi og rekstrarafkoma því orðið óhagstæðari en ætlað var í upphafi. Sýnist
nefndinni rétt, að við byggingu þessarar stöðvar verði ekki lagt í annan og meiri
kostnað en óhjákvæmilegur er, en nð síðar verði aukið við, ef reynslan sýnir, að
slíkt á rétt á sér.

Að þessu athuguðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþ. með þessari
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Fylgiskjal.

Ég undirritaður hef móttekið bréf yðar, dags. 23. janúar, þar sem þér óskið
eftir umsögn minni um frumvarp til laga, sem nú liggur fyrir Alþingi, um hag-
nýtingu efna úr síldarsoði.

Efni það, sem gert er ráð fyrir, að framleitt verði úr síldar soði, hefur ýmist
verið kallað soðkjarni eða soðkraftur, eins og gert er í greinargerð frumvarpsins.
Undirritaður hefur átt þess kost að fylgjast með þróunarsögu soðkraftsframleiðsl-
unnar í Bandaríkjunum og Nýfundnalandi síðan 1944 og hefur frá byrjun verið
þeirrar skoðunar, að framleiðsla þessi sé mál, sem haft geti hina mestu þýðingu
fyrir síldariðnað þjóðarinnar. Aflabrestur undanfarinna ára hefur tafið fyrir því,
að hafin yrði soðkraftsframleiðsla við síldarverksmiðjur norðanlands, enda hefur
meðalafli þessa tímabils verið svo lítill, að framleiðsla soðkrafts hefur verið ógerleg
annars staðar en hjá S. H. á Siglufirði og á Raufarhöfn.

Greinargerð Vilhjálms Guðmundssonar, fylgiskjal II, er það ýtarleg, að ég
hef litlu við hana að bæta, enda er ég henni sammála í öllum atriðum, er máli skipta.
ÞÓ skal það ítrekað, sem vikið er að í greinargerðinni, að vegna þess, hve fá lönd
geta framleitt soðkraft, eru ákveðin takmörk fyrir því magni, sem framleiðslan
getur náð. Það er því lítt hugsanlegt, að um offramleiðslu á soðkrafti geti orðið
að ræða, og er því fyllsta ástæða til að ætla, að öruggur markaður verði fyrir soð-
kraft um margra ára bil.

Ég hef rannsakað stofnkostnaðar- og rekstraráætlunina í fylgiskjali II, eftir
því sem tök hafa verið á. Fæ ég ekki annað séð en áætlun þessi fái staðist í öllum
aðalatriðum að óbreyttum aðstæðum.

Það er skoðun mín á þessu máli, að soðstöð þá, sem um ræðir í frumvarpinu,
beri að reisa hið fyrsta.

Virðingarfyllst,

Þórður Þorbjarnarson.
Sjávarútvegsnefnd Ed.
Gísli Jónsson, formaður.


