
Nd. 622. Nefndarálit [129. mál]
um frv. til laga um útflutning á saltfiski.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd afgreiddi þetta mál í desembermánuði síðastliðnum. Þá átti
sæti í nefndinni af hálfu Sósíalistaflokksins Lúðvík Jósefsson. Nefndin hafði tví-
klofnað í máli þessu, en LJós vannst ekki tími til að skila áliti, áður en hann fór
austur fyrir jólafríið.

Frv. það, sem hér liggur fyrir, stefnir að því að veita Sambandi Ísl. samvinnu-
félaga (S.1. S.) jafnhliða Sambandi ísl. fiskframleiðenda (S.1.F.) rétt til að flytja
út saltfisk. Undanfarið hefur S. í. F. haft einkaleyfi til útflutnings á saltfiski, sem
atvinnumálaráðherra veitir til eins árs í senn. Frá því að lög þau, sem einkaleyfi
þetta byggist á, voru sett, árið 1933, hefur S. 1.F. haft einkaleyfi óslitið, að því
undanteknu, að meðan ég gegndi atvinnumálaráðherrastörfum, árin 1945 og 1946,
veitti ég ekki einkaleyfi þetta.

Starfsemi S. 1. F. hefur verið gagnrýnd mjög harðlega, og hefur stofnun þessari
einkum verið fundið það til foráttu, að innan hennar hafi hreiðrað um sig menn,
sem nota einkaleyfið til fjárplógsstarfsemi fyrir sjálfa sig. Þessir menn hafa fastan
umboðsmann í aðalmarkaðslandinu, ítalíu, og hefur lengi legið sterkur grunur á því,
að fyrir milligöngu hans tryggi þeir sér stórfelldan milliliðagróða af sölu ísl. salt-
fisks þar, en við það missa þessir sömu menn áhugann fyrir því að halda uppi
verði á saltfiski okkar. Staðreynd er, að það hefur hvað eftir annað komið í ljós,
að hægt hefur 'Veriðað koma fram sölum á saltfiski, bæði með hærra verði, fljótari
afskipun og meira magni en stjórn S. 1.F. og umboðsmaður hennar höfðu talið
mögulegt.

Fulltrúi Landssambands ísl. útvegsmanna í London sendi þeim samtökum
skýrslu um saltfiskverzlunína, sem leiddi í ljós, að stórfelldar misfellur væru i
starfi S. 1. F. og margt benti á, að ákveðnir menn notuðu sér þessi samtök til ófyrir-
leitins gróðabralls. Skýrsla þessi varð til þess, að fyrirskipuð var opinber rann-
sókn á starfrækslu S. í. F. og sakargiftum þessum. Rannsókn þessari er ekki enn
lokið, og bendir allt til þess, að rannsókninni hafi aldrei verið ætlað annað hlut-
verk en að breiða blæju gleymskunnar yfir þær hörðu og rökstuddu ádeilur, sem
fólust i skýrslunni.

Ég er þeirrar skoðunar, að einokun sú, sem S. 1. F. hefur haft á útflutningi
saltfisks, sé mjög óheppileg, leiði af sér fjármálaspillingu og hafi orðið til þess
að lækka verð á fiskinum og gera framleiðslu hans mjög erfiða. Hefur starfsemi
S. 1.F. og þar af leiðandi lágt verð á saltfiski, mikill dráttur á afskipunum og loks



mjög mikill seinagangur á greiðslum til fiskeigenda orðið þess valdandi, að mjog
mikið hefur dregið úr saltfiskframleiðslu landsmanna, þrátt fyrir það að ísl. salt-
fiskur sé eftirsóttasti saltfiskur, sem framleiddur er. Ég tel óhjákvæmilegt, að
breytingar verði gerðar á saltfisksölunni og hún gefin frjáls, með opinberu eftirliti
með því, að Íslendingar bjóði ekki niður verð hver fyrir öðrum, svo sem heimild
er til i útflutningslögum. Væru með því móti gefnir óhindrað ir möguleikar fyrir
útvegsmenn og útgerðarfélög að stofna frjáls samtök um söluna, ef þeir telja það
æskilegt. Sú steinrunna einokun, sem nú fer með fisksölumálin, hefur ótakmarkaða
möguleika til að beita fiskframleiðendur bolabrögðum, eins og reynslan hefur
sýnt, enda virðast þar ráða mestu þeir menn, sem sjálfir vilja ekki koma nærri
saltfiskframleiðslu. - Frv. það, sem hér liggur fyrir, gengur því of skammt. En
með tilliti til þeirrar nauðsynjar, sem á því er að brjóta einhver skörð í þá einokun,
sem nú ríkir i þessum málum, og þar sem Framsóknarflokkurinn, sem að frv.
stendur, virðist ófáanlegur til þess að ganga lengra en gert er í frv. að svo komnu
máli, vil ég stuðla að því, að frv. nái fram að ganga. A það skal einnig bent, að
atvinnumálaráðherra lýsti þvi yfir við fyrstu umræðu þessa máls í neðri deild, að
hann mundi, ef frv. þetta yrði að lögum, veita fleiri aðilum en S. í. S. útflutnings-
leyfi. Er þvi hugsanlegt, ef frv. þetta verður lögfest, að af þvi leiði meiri rýmkun
á saltflsksölunni en þá, er beinlínis felst í frumvarpinu.

Ég mun, ef tækifæri gefst til og ef það leiðir ekki til þess, að þessu frv. verði
stefnt í hættu, leitast við að koma fram á því breytingum, er miði að því að losa
enn meir á þeim höftum, sem nú eru á saltfiskverzluninni, en frv. gerir ráð fyrir,
og áskil ég mér því rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum, er fram kunna
að koma.

Með tilvísun til þessa mæli ég með því, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 15. jan. 1952.

Áki Jakobsson.


