
Ed. 371. Nefndarálit [199. mál]
um frv. til laga um sölu og útflutning sjávarafurða o. fl.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri
hluti nefndarinnar, fylgismenn ríkisstjórnarinnar, leggur til, að það verði samþykkt,
en minni hlutinn, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, leggur til, að því verði vísað frá með
rökstuddri dagskrá. Annar fulltrúi Sjálfstæðisflokksins i nefndinni (JJós) tók ekki
þátt i afgreiðslu frv. sakir veikinda.

Meginrök sjávarútvegsmálaráðherra, sem mælt hefur fyrir þessu frv. af hálfu
ríkisstjórnarinnar, fyrir gagnsemi þess eru þau, að mikil óánægja hafi ríkt undan-
farin ár með núverandi skipulag á útflutningi sjávarafurða. Er þá fyrst að athuga,
hverjir hafi annazt stjórn afurðasölumála sjávarútvegsins á þessum árum.

Það eru fyrst og fremst samtök framleiðenda sjálfra. Eigendur saltfisks hafa
þannig falið Sölusambandi ísl. fiskframleiðenda sölu á öllum útfluttum saltfiski.
Framleiðendur hafa sjálfir byggt þessi samtök upp. Upphaf þeirra rekur rætur sínar
til þeirra tíma, er taumlaus samkeppni ógnaði íslenzkri saUfiskverzlun og hafði
mikið tjón í för með sér fyrir þjóðina í heild.

Útflutningur hraðfrysta fisksins er nú svo að segja allur í höndum Sölumið-
stöðvar hraðfrystihúsanna og Sambands ísl. samvinnufélaga. Einnig þessi samtök
hafa framleiðendur sjálfir skapað og skipað sér um.

Um skreiðarútflutninginn er það að segja, að Samlag skreiðarframleiðenda
annast nú sölu á 70% af allri skreiðarframleiðslu landsmanna. Er hér um að ræða
frjáls samtök framleiðendanna og þeirra, sem útflutninginn annast.

Að því er varðar sölu á útfluttri saltsíld, þá hefur síldarútvegsnefnd séð um
hana. Hefur sú stofnun einnig verið byggð upp af síldarsaltendum i samvinnu við
ríkisvaldið,

Hér hafa verið taldar meginútflutningsvörur útvegsins. Sölu og útflutning á
þeim annast í stuttu máli sagt stofnanir og félagssamtök framleiðenda.

Með lögum frá 1940 um sölu og útflutning á vörum og reglugerð um það efni
er ríkisstjórninni veitt mjög víðtækt vald yfir útflutningi hvers konar vara lands-
manna, þar á meðal sjávarafurða. Hefur verið á það bent, að i frumvarpi þvi, sem
hér liggur fyrir, séu engin þau ákvæði, sem fyrrgreind lög og reglugerð fela ekki
í sér. Ríkisstjórnir þær, sem setið hafa á hverjum tíma s. l. einn og hálfan áratug,
hafa hins vegar ekki beitt þvi valdi, sem þær hafa i fyrrgreindri löggjöf, til þess
að taka ráðin af framleiðendum um sölu og útflutning afurða þeirra. Þær hafa
þvert á móti talið skynsamlegast að styðja samtök þeirra og láta þau ráða sem
mestu um skipulag útflutningsins. Verður það og að teljast hyggilegast. Engir bera
betra skyn á það, hvað henti sjávarútveginum og afurðasölu hans, en framleiðendur
sjálfir. Þeir hafa byggt upp samtök sín til þess að annast afurðasöluna og öðlazt
fjölþætta reynslu af starfsemi þeirra.

t frumvarpi því, sem hér liggur fyrir, og i greinargerð þess er greinilega tekið
fram, að einn höfuðtilgangur þess sé að skerða það frjálsræði, sem framleiðendur
hafa búið við um uppbyggingu félagssamtaka sinna. Er það skoðun minni hluta
sjávarútvegsnefndar, að sú stefna frumvarpsins sé hin háskasamlegasta og nægi ein
til þess að vera gild rök fyrir frávísun þess.

Sú staðhæfing sjávarútvegsmálaráðherra, að mikil óánægja hafi undanfarið ríkt
með skipulag afurðasölunnar, fær ekki staðizt. Fyrir Alþingi liggja nú umsagnir
um frumvarp þetta frá öllum þeim aðilum, sem haft hafa nokkur afskipti af af-
urðasölu sjávarútvegsins undanfarin ár. Eru þeir samtals 10. Aðeins einn þessara
aðila, stjórn Alþýðusambands Islands, mælir með samþykkt frumvarpsins í bréfi,
sem er aðeins fjórar línur. Engin rök eru þar flutt fram fyrir afstöðu Alþýðusam-
bandsstjórnarinnar til málsins. Samband ísl. samvinnufélaga mælir ekki með sam-
þykkt frumvarpsins, en lýsir því yfir, að það telji heppilegast, að minnst tveir út-
flytjendur séu löggiltir til að hafa á hendi útflutning á öllum sjávarafurðum.

Í þessu sambandi má geta þess, að SÍS hefur á þessu ári falið Sölusambandi ísl.
fiskframleiðenda að annast sölu á þeim saltfiski, sem samvinnufélögin hafa yfir
að ráða. Hafa þá allir eigendur saltfisks falið sölusambandinu að selja afurðir sínar
á þessu ári.

Þetta gerist þrátt fyrir það, að framleiðendum er kunnugt um það frumvarp,
sem hér liggur fyrir, og þá stefnu, sem sjávarútvegsmálaráðherra hefur boðað við
flutning þess. Ekkert er gleggri sönnun um það, að framleiðendur standa fast saman
um þau samtök, sem þeir hafa byggt upp til að annast saltfisksöluna á undan-
förnum árum.

Í umsögn síldarútvegsnefndar er tekið fram, að hún telji hagkvæmast, að sala
og útflutningur síldar verði framvegis eins og verið hefur i höndum eins aðila, og
mótmælir nefndin þvi, að frá þeirri skipan verði horfið.



Hinir aðilarnir, sem leitað var álits hjá um frumvarp þetta, samtals 7 að tölu,
mæla gegn því, að frumvarpið verði samþykkt. Eru það þessir aðilar:
1. Sölusamband ísl. fiskframleiðenda.
2. Félag síldarsaltenda á Suðvesturlandi.
3. Félag síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi.
4. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna.
5. Samlag skreiðarframleiðenda.
6. Landssamband ísl. útvegsmanna.
7. Fiskifélag íslands.

Það er álit minni hlutans, að það sé hið mesta glapræði af ríkisvaldinu að virða
mótmæli allra þessara samtaka og stofnana sjávarútvegsins að vettugi og knýja
fram frumvarp það, sem hér liggur fyrir. Reynslan hefur sýnt og sannað, að örugg-
asta leiðin til þess að ná hagstæðu verði fyrir íslenzkar sjávarafurðir er sú, að
framleiðendur standi saman um þau samtök, sem að útflutningnum standa, og að
öll sala á erlenda markaði sé á sem fæstum höndum. Á sama hátt og samkeppni
um innflutninginn til landsins er nauðsynleg og sjálfsögð, er samkeppni margra
útflytjenda um sölu á einni og sömu vöru á sama markað oftast skaðleg og getur
leitt til undirboða og verðfellingar. Á þetta er greinilega bent í umsögnum sölu-
samtaka útvegsins um frumvarp þetta.

Þegar Alþingi tekur afstöðu til stefnu þessa frumvarps og boðskapar sjávar-
útvegsmálaráðherra, verður það fyrst og fremst að hafa þetta í huga:

Það skipulag, sem nú ríkir á afurðasölunni, er byggt upp af framleiðendum
sjálfum og lýtur þeirra stjórn.

Umsagnir framleiðendasamtakanna og stofnana sjávarútvegsins bera það ein-
róma með sér, að þau telja þetta skipulag hafa reynzt vel og vilja, að það gildi
áfram, þangið til reynslan hefur sannað, að annað henti betur.

Á það má að lokum benda, að innan fyrrgreindra sölusamtaka og stofnana sjávar-
útvegsins starfa menn úr öllum stjórnmálaflokkum. Engu að síður standa samtökin
einhuga að baki þeim mótmælum, sem hér hefur verið getið, gegn þessu frumvarpi.
Þetta sprettur af því, að íslenzkir útvegsmenn og framleiðendur sjávarafurða telja
afurðasölu og útflutning þjóðarinnar slíkt stórmál, að það megi ekki verða að
pólitískum leiksoppi eða bitbeini i óvægilegum pólitískum deilum flokka i milli.

Að öllu þessu athuguðu leggur minni hlutinn til, að þessu frumvarpi verði
visað frá með rökstuddri dagskrá. En verði hún felld, mun hann flytja breytingar-
tillögur við frumvarpið við 3. umræðu þess.

TILLAGA TIL RÖKSTUDDRAR DAGSKRÁR:
Þar sem ríkisstjórnin hefur í gildandi lögum og reglugerð allt það vald i þess-

um málum, sem í frumvarpinu felst, og telja verður varhugaverða þá nýju stefnu
í framkvæmd þessara mála, sem boðuð er í greinargerð frumvarpsins, þ. e. a. s.
að leyfa framleiðendum ekki að ákveða það söluform, sem þeir telja hagsmunum
sínum bezt borgið með, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 22. marz 1957.

Sigurður Bjarnason.


