
Ed. 508. Nefndarálit [33. mál]
um frv. til laga um Togaraútgerð ríkisins og stuðning við útgerð sveitarfélaga.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Snemma á Alþingi því, er nú situr, var lagt fram frumvarn á þskj. 33 um Togara-
útgerð ríkisins og stuðning við útgerð sveitarfélaga, flutt af Ólafi Jóhannessyni o. fl.

Frumvarp þetta hefur legið alllengi fyrir sjávarútvegsnefnd, en nefndin ekki
orðið sammála um afgreiðslu þess. Við undirritaðir nefndarmenn leggjum til, að
frumvarpið verði samþykkt, en meiri hlutinn leggur til, að málinu verði vísað til
ríkisstj órnarinnar.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir, að sett verði ú stofn og starfrækt út-
gerð fiskiskipa og verði afli skipanna lagður á land til vinnslu í fiskvinnslustöðvum,
svo að hagnýta megi vinnslustöðvarnar sem bezt og auka þannig og efla fiskiðnaðinn.



Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að ríkissjóður leggi fram 100 milljónir króna
sem óafturkræft stofnfjárframlag í þessu skyni. Enn fremur er í frumvarpinu gert
ráð fyrir heimild til handa ríkisstjórninni til að ábyrgjast lán allt að 300 milljónum
króna til að standa straum af byggingarkostnaði skipa útgerðarinnar. Enda þótt hér
sé í frumvarpinu tekið fram bæði um óafturkræft framlag svo og heimild til lán-
töku, er gert ráð fyrir, að Togaraútgerð ríkisins eigi sama rétt og aðrir til lána úr
opinberum sjóðum til skipasmíða.

Frumvarp þetta gerir fyrst og fremst ráð fyrir, að keyptir verði nýtízku togarar.
Það orkar naumast tvímælis, að togarar eru langsamlega afkastamestu tækin til

hráefnisöflunar. Togarafloti Íslendinga hefur verið einn af hyrningarsteinum þeirra
umbóta og framfara, sem orðið hafa hér á landi. Að vísu hefur afkoma togaranna
verið misjöfn og togaraútgerðin stundum átt í vök að verjast, en á vissum tímabil-
um hafa þessi stórvirku tæki lagt ómetanlegari skerf til þjóðarbúsins. Með útgerð
hæfilega margra vel búinna togara er bezt hægt að tryggja það, að frystihús og
aðrar vinnslustöðvar hafi jafnan nægilegt og gott hráefni.

A undanförnum árum hefur mikið atvinnuleysi gert vart við sig mjög víða um
land, og enn í dag eru mjög margir skráðir atvinnulausir. Allir eru sammála um,
að einskis megi láta ófreistað til að afstýra böli atvinnuleysis. Engar ráðstafanir
eru jafnskjótvirkar og líklegar til að bæta úr atvinnuleysi sem aukning í fiskiðnaði.
Í mörgum kaupstöðum og kauptúnum víðs vegar um landið er úrvinnsla sjávar-
afurða meginuppistaða atvinnulífsins. Séu fiskvinnslustöðvar í fullum gangi, er ekk-
ert atvinnuleysi. Það hlýtur því að vera höfuðatriði, að allar fiskvinnslustöðvar séu
nýttar sem bezt. Margar fiskvinnslustöðvar hefur skort hráefni, sérstaklega á viss-
um árstímum, og hafa þess vegna eigi veitt þá atvinnu, sem ella hefði verið hægt
með nægu hráefni. A þessu þarf að ráða bót og verður naumast gert á áhrifaríkari
hátt en með þeim ráðstöfunum, sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir. Að sjálfsögðu
verður bátaflotinn áfram verulegur þáttur í hráefnisöflun fyrir frystihúsin og aðrar
vinnslustöðvar. Þorskafli bátanna mun vafalaust um lanca framtíð aðallega fást II
vissum árstírnum, og er því hætt við, að eyður skapist milli vertíða. Togarar munu
því hrúa bil á öllum árstímum. ekki sízt þegar afla þarf að sækja á djúpmið.

f frumvarpi því, sem hér um ræðir, er einnig heimilt skv. 9. gr. að selja fiskverk-
unarstöðvum eða félagssamtókum, sem stofnuð kunna að verða fyrir forgöngu
sveitarfélaga, togara að fengnu samþykki sjávarútvezsmálaráðherra, ef ekki er leng-
ur talin þörf á sérstökum ráðstöfunum til hráefnisöflun ar.

Þá gerir frumvarpið ráð fyrir sérstökum stuðningi við útgerð sveitarfélaga.
Við, sem að þessu nefndaráliti stöndum, erum ekki almennt talsmenn ríkis-

rekstrar. En nauðsynlegt er að hefjast handa um endurnýjun togaraflotans. Núver-
andi togaraeigendur virðast ekki, eins og sakir standa, hafa bolmagn eða áhuga fyrir
endurnýjun togaraflotans. Þess vegna verður ríldð að hafa frumkvæði í þessu efni.
Hverfi íslenzk togaraútgerð lll' sögunni, yrðu mikilsverð fisk imið hér við land eftir-
látin öðrum þjóðum einum. Þetta má ekki verða. Fyrir íslendinga er það höfuð-
nauðsvn að yrkja öll fiskimið. og það þótt lengra þurfi að sækja.

Að dómi okkar, sem að þessu nefndaráliti stöndum, er endurnýjun togaraflot-
ans lönp-u orðin mjög aðkallandi og að efnt verði til togaraútgerðar it vegum ríkis-
ins. ef ekki er annar kostur fyrir hendi, með sérstöku tilliti til atvinnujöfnunar og
bættrar nýtingar frystihúsa og fiskvinnslustöðva víðs vegar um landið.

Fyrir því leggjum við til, að frumvarp it þskj. 33 um Togaraútgerð ríkisins og
stuðning við útgerð sveitarfélaga verði samþykkt.

Alþingi, 7. apríl 1970.
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