
sþ. 52. Fyrirspurnir. [48. mál]
I. Til sjávarútvegsráðherra um sölu á togaranum Dagnýju SI 70.

Frá Stefáni Valgeirssyni.

1. Telur ráðherra eðlilegt að heimila sölu á togskipinu Dagnýju SI 70, sem
hafði togveiðiheimild til þorskveiða fyrir Þórshöfn, staðbundið og skilyrt
við það byggðarlag, til Hafnarfjarðar, staðar sem þegar hefur nóg hráefni
og gerir nú út a. m. k. tvo skuttogara til sölu á ísfiski eingöngu erlendis,
án þess að bjóða áðurgreindu byggðarlagi forkaupsrétt á skipinu?

2. Telur ráðherra það ekki sanngirnismál, að byggðarlag, sem fékk togveiði-
heimild á þorskveiðar fyrir bjv Dagnýju vegna ótryggs atvinnu ástands, haldi
heimildinni, geti það nýtt sér hana? Væri í framhaldi af því ekki eðlilegt,
að sú togveiðiheimild, sem h/v Dagný hefur haft vegna Þórshafnar til þorsk-
veiða, falli ella niður?

3. Telur ráðherra það samrýmast hagsmunum þjóðarinnar að stuðla að kaupum
á togaranum til veiða fyrir fisksölur erlendis, fremur en til vinnslu hér inn-
anlands, eins og gert er með sölunni á Dagnýju til Hafnarfjarðar? Eða ætlar
ráðherrann að beita sér fyrir því, að Hraðfrystihús Þórshafnar fái leyfi til
að kaupa nýjan eða notaðan togara erlendis frá, eitt sér eða í samvinnu við
aðra, til að tryggja rekstur hraðfrystihússins þar og koma í veg fyrir atvinnu-
leysi á staðnum?

4. Mun ráðherrann beita sér fyrir því, að togarar og önnur togskip fái því aðeins
fiskveiðileyfi, að þeir landi afla sínum hér innanlands, ef fiskvinnslustöð
eða stöðvar vantar fisk til vinnslu og óska að fá afla þeirra keyptan?

II. Til landbúnaðarráðherra um búvöruverð.

Frá Stefáni Valgeirssyni.

1. A hvaða lagagrundvelli ákvað ríkisstjórnin að fresta gildistöku þess búvöru-
verðs, er sexmannanefndin ákvað að ætti að taka gildi 1. des. s.L?

2. Telur ríkisstjórnin, að hún hafi haft lagalegan rétt til að heimila, að hluti
af verðákvörðun sexmannanefndar komi til framkvæmda 12. þ. m., en synja
framkvæmd hluta af verðbreytingunni ?

3. Fellur ekki sá hluti, sem synjað var, undir þær verðbreytingar, sem heimilar
eru samkvæmt samþykkt ríkisstjórnarinnar 17.þ. m., þar sem þær eru að mest-
um hluta vegna launabreytinga?

4. Hve hárri fjárhæð launa sinna tapa bændur vegna umræddrar frestunar, eða
ætlar ríkisstjórnin að bæta bændum tapið og þá hvenær?


