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um aukin gæði fiskafla.

Flm.: Ágúst Einarsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir í samstarfi við hags-
munaaðila sjávarútvegsins að gæði fiskafla verði bætt til muna og þá sérstaklega
með ísun í kassa eða með samsvarandi geymsluaðferðum.

Greinargerð.

Umræður um vandamál fiskveiða beinast einkum að aflatakmörkunum og er
það vel. Hins vegar ber einnig að hafa ofarlega í huga, að ekki er síður mikilvægt
að sá afli, sem berst á land, sé nýttur eins vel og kostur er. Mjög skortir á að svo
sé, og í þingsályktunartillögu þessari er einungis vikið að nokkrum atriðum, sem
bæta mætti úr.

Ekki ætti að dyljast, að skreiðarrnarkaður Íslendinga í Nígeríu er mjög óviss,
en einkum fer fiskur úr lægri gæðaflokkum upp á hjalla. Varðandi saltfiskmarkað
okkar í Portúgal, sem einkum byggist á lægri gæðaflokkum saltf'isks, er næsta
ólíklegt að mati flutningsmanns, að sá markaður reynist traustur á næstu árum.
Þess vegna ber að leggja mikla áherslu á að sá fiskur, er berst að landi, fullnægi
þeim gæðakröfum sem gerðar eru til hráefnis fyrir frystingu svo og til saltfisks
og skreiðar í hærri gæðaflokkum.

Vekja má athygli á því, að ýmsar endurbætur við netaveiðar á vertíð eru
orðnar aðkallandi, og verður vikið að því nánar í framsögu.

Fiskur, sem ísaður er í kassa í veiðiskipum, ber yfirleitt af að gæðum miðað við
lausan fisk. Að mati flutningsmanns er ekki nægjanlega greitt fyrir frekari kassa-
væðingu í íslenskum sjávarútvegi. Í því sambandi má benda á erfið lánakjör við
kassakaup svo og of lága kassauppbót í fiskverði.

Fjárfesting í fiskkössum eða í samsvarandi geymsluaðferðum skilar sér mjög
fljótt fyrir þjóðarbúið í auknum g.ialdeyristek.ium.

Benda má á nýjar geymsluaðferðir fyrir fisk sem auka gæði hans verulega,
svo sem geymslutankar í frystihúsum, sem dæmi er til um hérlendis, b, e. á Húsa-
vík. Einnig má benda á reynslu nágrannaþjóða okkar af kælitönkum í fiskiskipum.
Ljóst er, að Íslendingar verða að fylgjast vel með þessari þróun, og verkefni hins
opinbera er að skapa viðunandi skilyrði til að hægt sé að nýta sér þessar tækni-
nýjungar.


