
Nd. 710. Nefndarálit [206. mál]
um frv. til I. um kaup it sex skuttogurum.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hl. n., stuðningsmenn
ríkisstjórnarinnar, vill samþykkja frv. óbreytt, en minni hl. telur, að gera þurfi
verulegar breytingar á frumvarpinu.

Samkvæmt frv. cr gert ráð fyrir, að ríkisstjórnin fái heimild til að láta smíða
sex skuttogara af um 1000 rúml. stærð.

Ráðgert er, að rík issjóður ábyrgist lán, sem nemi 80% af byggingarverði skip- .
anna, og leggi auk þess fram um 7.5% af kostnaðarverði, sem ekki verði innheimt
fyrr en eftir 18 ár og án vaxta.

Í greinargerð frv. kemur fram, að ríkisstjórnin ætlast til, að bæjarfélög leggi
fram sem nemur 7.5% af verði skipanna á móti jafnháu framlagi væntanlegra
kaupenda. Slíkt skilyrði teljum við mjög óeðlilegt.

Það er skoðun okkar, að með þessu frv. sé allt of skammt gengið til þess að
hefjast handa um endurnýjun togaraflotans. Sex skip, öll af sömu stærð, leysa ekki
þann mikla vanda, sem orðinn er í togaraútgerðarmálum þjóðarinnar. Við teljum,
að heimild ríkisstjórnarinnar til kaupa á um 1000--1200 rúml, togurum þurfi að ná
til um 12 skipa. ÞÓ að slík heimild yrði veitt, kæmu þau skip ekki öll í gagnið fyrr
cn eftir 3-4 ár í fyrsta lagi.

Þá teljum við nauðsynlegt að efna einnig til smíði á nokkru minni skuttogur-
um, eða af 500-700 rúmI. stærð. Komið hefur í ljós, að áhugi er á kaupum á slík-
um skipum, og líklegt er, að þau séu hentug til veiða fyrir fiskvinnsluna í landi.
Við leggjum áherzlu á, að ekki þarf síður að veita aðstoð til kaupa á slíkum skip-
um en hinum stærri.

Við teljum rétt að veita rikisstjórninni heimild til að ábyrgjast lán allt að 90%
af kostnaðarverði eins verksmiðjutogara af um 2500~3000 rúmI. stærð. Kunnugt er,
að Úthaf h/f hefur sótt um kaup á slíku skipi.

Það er skoðun okkar, að gagnlegt væri fyrir Íslendinga að eiga eitt slíkt skip
og kynnast þar með slíkum útgerðarrekstri.

Við munum flytja á sérstöku þingskjali breytingartillögur við frv. í þá átt,
sem gerð CI' grein fyrir í þessu nefndaráliti.

Við styðjum frv. ríkisstjórnarinnar, svo langt sem það nær, en teljum, að nauð-
synlegt sé að gera á því verulegar breytingar.
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