
sþ. 645. Nefndarálit [126. mál]
um till. til þál. um að leyfa ekki útflutning veiðiskipa.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu tillögunnar. Undirritaðir telja rétt,
eftir að hafa kynnt sér málið, að vísa tillögunni til ríkisstjórnarinnar. Minni hl.
(F J og MK) vildi ekki fallast á þá afgreiðslu.

Nefndin sendi tillöguna til umsagnar ýmsum aðilum, og eru svör þau, sem
nefndinni hafa borizt, birt hér með. Svar frá bæjarstjórn ísafjarðar hefur ekki borizt.

Alþingi, 4. maí 1950.

Ingólfur Jónsson, Jón Gíslason, Stefán Stefánsson.
form., frsm. fundaskr.

Skúli Guðmundsson. .JÓn Sigurðsson.

Fylgiskjal I.

ÚTVEGSBANKI íSLANDS H.F.
Reykjavík, 24. marz 1950.

Til andsvars heiðruðu bréfi yðar, dags 15. þ. m., vísum vér til bréfs, dags. í
gær, sem vér höfum skrifað atvinnumálaráðuneytinu og fylgir hér með í afriti.

Virðingarfyllst,

Útvegsbanki Íslands h.f.
Valtýr Blöndal. G. Halldórsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

Fylgiskjal II.

ÚTVEGS)3ANKI ISLANDS H.F.
Reykjavík, 23. marz 1950'.

Vér leyfum oss hér með að tjá hinu háa ráðuneyti, að oss barst fyrir nokkru
svo hljóðandi bréf, dags. 10. þ. m., frá h.f. Björgvin á ísafirði:

"Eins og hinni háttvirtu bankastjórn er kunnugt, þá höfum við sótt um heimild
til ríkisstjórnarinnar til þess að flytja búferIi okkar vestur um haf til Nýfundna-
lands, og með því að atvinnumálaráðuneytið óskar eftir, að umsókn okkar fylgi um-
sögn veðhafa skipanna Gróttu, Richard, Huginn I. og Huginn II., þá leyfum við
okkur hér með að beiðast þess, að hin háttvirta bankastjórn láti okkur í té umsögn
á greindum búferlaflutningi sem veðhafa.

Við viljum taka fram, að umsögn hinnar háttvirtu bankastjórnar um greinda
beiðni okkar getur ráðið úrslitum um, hvort okkur verður veitt heimild til búferla-
flutnings eða ekki. En úr því sem komið er, er það sá eini möguleiki, sem við höf-
um til þess að geta greitt bankanum skuldir okkar svo og sjóveðskuldir og öðrum
veðhöfum."

Þessu svöruðum vér 17. þ. m. þannig:
"Út af bréfi yðar varðandi veðskuldir yðar við bankann, sem og búferlaflutn-

ing hinna veð settu eigna, skal tekið fram:
Veðskuldir þær, sem hér um ræðir, eru löngu gjaldfallnar, og höfum vér óskað

fullnaðargreiðslu á þeim. Verði við þeirri kröfu orðið, eru oss hinar veðsettu eignir



að öðru óviðkomandi. Það er að sjálfsögðu jafnframt krafa vor, að skuldirnar séu
greiddar án frekari tafar eða kostnaðar fyrir oss.

Hvað snertir heimflutning hinna veðsettu skipa frá Vesturheimi, ef til kæmi,
mundum vér ekki telja oss fært sem veðhatar að greiða þann gífurlega kostnað,
sem af slíku mundi leiða, bæði heimsendingunni sjálfri, greiðslu áfallins erlends
kostnaðar, standsetningu og öðru, er slíku mundi fylgja.

Um aðrar hliðar þessa máls, brottflutnings skipanna úr landi, en þær, sem beint
við oss snúa sem veðhöfum, skal hér ekki rætt, með því að þær heyra ekki undir
vorn úrskurð, né heldur leyfi eða synjun brottflutningsins."

Í tilefni af þessu leyfum vér oss að tjá hinu háa ráðuneyti, að h.f. Björgvin og
h.f. Huginn skulda:

Útvegsbankanum .
Fiskveiðasjóði rrr/vöxtum .

um kr. 430000.00
-- - 720 OOO.(}O

Með því að veðeigandinn tjáir oss, að allar skuldir hans við oss fáist greiddar
að fullu, ef beiðni hans um brottflutning skipanna er leyfð, en kostnaður við heim-
flutning skipanna hins vegar það mikill, að víst má telja, að kröfum vorum fáist
þann veg ekki fullnægt, sjáum vér oss eigi annað fært, eins og nú er komið þessu
máli, en að mæla með því, að beiðni veðeiganda verði samþykkt.

Aðrar hliðar þessa máls eru oss sem veðhöfum óviðkomandi.

Virðingarfyllst.

Til atvinnumálaráðuneytisins, Reykjavík.

Fylgiskjal III.

ALÞÝÐUSAMBAND íSLANDS
Heykjavík, 23. marz 1950~

Vér höfum móttekið heiðrað bréf háttvírtmr allsherjarnefndar sameinaðs Al-
þingis, ásamt tillögu til þingsályktunar um að leyfa ekki útflutning veiðiskipa, er
hún sendir oss til umsagnar.

Varðandi þetta mál viljum vér tjá háttvirtri allsherjarnefnd, að þá er Richard
Björgvinsson f. h. h.f. Björgvin og h.f. Huginn á Ísafirði með bréfi dags. 23. febr.
s. l. fór þess á leit, að vér mælttllll með því, að útflutningsleyfi yrði gefið fyrir skip-
um þeim, er um getur Í tillögunni, gerði miðstjórnin á fundi sínum 27. febr. s. l.
samþykkt þá, er hér fer á eftir:

"Út af framlögðu erindi Richards Björgvinssonar f. h. h.f. Björgvin og h.f.
Huginn á Ísafirði um, að Alþýðusamband Íslands mæli með þVÍ, að þessum aðilum
verði veitt leyfi til útflutnings á skipum þeim, er nefnd útgerðarfélög hafa farið
með til Nýfundnalands, ályktar miðstjórn A. S.Í., að hún sjái sér ekki fært að
verða við þessum tilmælum."

Vér viljum mega vænta, að framangreind samþykkt sé nægileg umsögn um
tillöguna.

Virðingarfyllst,

f. h. Alþýðusambands Íslands,

Jón Sigurðsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.



Fylgiskjal IV.

SAMÁBYRGÐÍSLANDS Á FISKISKIPUM
Reykjavík, 23. marz 1950.

Með bréfi dags. 15. þ. m. óskaði háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis
umsagnar Samábyrgðarinnar um till. til þál. um að leyfa ekki útflutning veiðiskipa.

Samábyrgðin sendir yður hér með afrit af bréfi, sem hún hefur sent ráðherra
sjávarútvegsmála. Bréf þetta sýnir afstöðu Samábyrgðarinnar til þessa máls. Ætti
skv. því að vísa þingsályktunartillögunni frá eða fella hana. .

Virðingarfyllst,

Samábyrgð íslands á fiskiskipum.
Sigurður Kristjánsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal V.

SAMÁBYRGÐÍSLANDS Á FISKISKIPUM
Reykjavík, 1. marz 1950.

Eins og áður er fram tekið í bréfi Samábyrgðarinnar, er iðgjaldaskuld h.f.
Björgvin og h.f. Huginn samtals kr. 197500.00 brúttó. Hve miklar endurgreiðslur
verða, er ekki fullrannsakað.

Samábyrgðin telur, að skipin séu ekki í vátryggingu nú. Þessu hafa veðhafar
að sönnu mótmælt. En vér teljum alveg vafalaust, að þau séu fallin úr tryggingu:
og að vátryggingarskuldin sé því ekki hærri en að ofan segir.

Umboðsmaður nefndra fyrirtækja hefur skýrt Samábyrgðinni svo frá, að sótt
hafi verið um leyfi til að flytja skipin úr landi og muni iðgjaldaskuldin verða að
fullu greidd þegar í stað, ef leyfi þetta verður veitt. Samábyrgðin mælir því fyrir
sitt leyti með því, að leyft verði að flytja skipin úr landi, því ella telur hún vafa-
lítið, að iðgjaldaskuldin tapi st að mestu eða öllu leyti.

Virðingarfyllst,

Sigurður Kristjánsson. Friðrik V. Ólafsson. Gunnlaugur E. Briem.

Til ráðherra sjávarútvegsmála, Reykjavik.

Fylgiskjal VI.

FARMANNA-OG FISKIMANNASAMBANDÍSLANDS
Reykjavík, 18. marz 1950).

Sem svar við tillögu til þingsályktunar um að leyfa ekki útflutning veiðiskipa,
sem háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, hefur sent oss til umsagnar, leyf-
um vér oss að taka eftirfarandi fram: Það er gagnstætt stefnu F. F. S. 1. að selja skip
úr landi, ef þau eru í fullkomlega haffæru standi og hentug til veiða eða notkunar
hér við land, Í umræddu tilfelli teljum vér augljóst mál, að eigi sé hægt að leyfa
sölu skipanna á þeim grundvelli, er þar getur.

Vér teljum hins vegar sjálfsagt og eðlilegt, að ríkisstjórnin takin skipin í sínar
hendur og ráðstafi þeim með hag Islendinga og þá sérstaklega Ísfirðinga fyrir aug-
um, þar eð sýnt þykir, að nú þegar hefur hlotizt það atvinnutjón á Ísafirði vegna
brottflutnings skipanna, sem nauðsyn er að bæta sem fyrst.

F. h. stjórnar Farmanna- og Iiskimannasarnbands Íslands,

Guðm. Jensson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Reykjavík.


