
sþ. 44. Fyrirspurnir. [43. mál]
I. Til samgönguráðherra um happdrættislán vegna Norðurvegar og Austurvegar.

Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.

Hvað líður framkvæmd laga frá 14. maí 1979 um happdrættislán vegna fram-
kvæmda við Norðurveg og Austurveg?

II. Til iðnaðarráðherra um framkvæmd þingsályktunar um rannsókn landgrunns
Íslands.

Frá Eyjólfi Konráð Jónssyni.

1. Hvað hefur ríkisstjórnin gert til að framfylgja ályktun Alþingis frá 22.
desember 1978 um rannsókn landgrunns Íslands?

2. Hvaða Íslenskir sérfræðingar hafa verið ráðnir og hvað hafa þeir gert?
3. Hvaða erlendir sérfræðingar hafa verið ráðnir og hvað hafa þeir gert?
4. Telur ríkisstjórnin nægilega unnið að öflun upplýsinga um landgrunn Ís-

lands og afstöðu til landgrunns nálægra ríkja til að Íslenskra hagsmuna
verði gætt til hins ítrasta á Hafréttarráðstefnunni eða Í samningum við önnur
ríki?

III. Til félagsmálaráðherra, hvers vegna Hafísnefnd var leyst frá störfum.

Frá Stefáni Valgeirssyni og Stefáni Jónssyni.

1. Hvaða ástæður lágu til þess, að ríkisstjórnin tók þá ákvörðun að leysa
Hafísnefnd frá störfum (með bréfi dagsettu 10. desember s.l.) áður en hún
var búin að skila af sér þVÍ verkefni sem henni var falið að inna af hendi?

2. Hefur ríkisstjórnin falið öðrum að ljúka þeim störfum, sem Hafísnefnd
hafði ekki leyst af hendi?

IV. Til sjávarútvegsráðherra um kaup á togurum og um togarasölur erlendis.

Frá Stefáni Valgeirssyni.

1. Hvaða aðilar hafa keypt togara frá 1. september 1978 og til þessa dags:
a. nýja,
b. notaða,
c. hvaðan var hver þeirra keyptur?

2. Hvað hafa margir togarar selt afla sinn erlendis á sama Uma?
a. Hvað heita þessir togarar og hvaðan er hver þeirra gerður út?
b. Hvað hefur hver þeirra farið margar söluferðir á umræddum tíma?
c. Hvert var heildaratlamagn þessara togara, er þeir seldu erlendis á þessu

tímabili?
d. Hvert var heildarverð, sem fékkst fyrir þennan afla?
e. Hvað hefði fengist fyrir þennan afla í gjaldeyri, ef hann hefði verið

unninn í fiskvinnsluhúsum okkar og engar togarasölur átt sér stað er-
lendis á þessum tíma?


