
sþ. 460. Nefndarálit [48. mál]
um till. til þál. um lán til veiðarfærakaupa.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Tillaga þessi er .nú flutt í annað sinn á Alþingi. Efni tillögunnar er að fela
ríkísstjórninni ið láta athuga, hvort unnt sé að skipuleggja hjá einni eða fleiri
lánastofnunum veitingu fastra lána til kaupa á sérstaklega verðmiklum veiðar-
færum, sem hafa þá endingu, að fært sé að taka þau að veði fyrir slikum lánum.

Tillagan var flutt snemma á þessu þingi og var á sínum tima send til um-
sagnar Landsbankanum, Útvegsbankanum, Landssambandi isl. útvegsmanna og
Fiskifélagi íslands. Frá bönkunum hafa ekki borizt svör, en bæði Landssambandið
og Fiskifélagið hafa mælt með því, að tillagan verði samþykkt, Landssambandið
með bréfi, dags. 14. des. s.l., og Fiskifélagið með bréfi, dags. 19. jan. s. 1. Meiri
hl. nefndarinnar hefur samt, því miður, ekki talið sér fært að mæla með till.

Minni hl. telur hins vegar sjálfsagt að fela ríkisstjórninni að athuga málið,
úr því að slík athugun hefur ekki farið fram, svo að kunnugt sé, siðan tillagan
kom fram í fyrra, og fær ekki skilið. að það geti verið varhugavert á neinn hátt,
að Alþingi hlutist til um, að sú athugun fari fram. A s.Lhausti var svo komið,
að ríkisstjórnin varð að beita sér fyrir bráðabirgðalausn i þessu máli að þvi er
varðaði áfallnar skuldir vegna síldarnóta. Það er vissulega engin furða, þó að
menn láti sér til hugar koma, að eðlilegt geti verið og framkvæmanlegt að veita
sérstök lán og með sérstökum afborgunarkjörum t. d. út á veiðarfæri, sem nú
orðið kosta 700~800 þús. kr. og eiga að geta enzt í nokkur ár, og að um það geti
þá gilt almennar reglur, sem hlutaðeigendum séu fyrir fram kunnar. Í greinargerð
till. er svo að orði komizt, að jafnvel þótt um sæmilega veiði sé að ræða, virðist
auðsætt, að ekki sé kleift að greiða að fullu svo verðmikil veiðarfæri af afla eins
árs, og hefur sú skoðun vissulega mikið til sins máls. Hér er þó ekki lengra farið
en að óska eftir athugun á málinu.

Að athuguðu máli mælir minni hl. með þvi, að till. verði samþykkt.

Alþingi, 6. marz 1961.
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