
Nd. 380. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á Iögum nr. 17, 19. m aí 1930, um síofnun flug- 
m álasjóðs íslands.

F rá sjávarutvegsnefnd.
Um haldkvæmni og nauðsvn flugferða eru eðlilega skoðanir skiptar, 

einkum eru brigður á það bornar, að flug til síklarleitar sé veiðimönnum 
að því liði, að réttlæ tt geti flugm álaskatt sildveiðimanna.



E ftir skanim vinna reynslu, sem ennþá er fengin, verður ekki m«íð vissu 
unx þetta dæmt, enda hefir eigi að þessu verið kostur á að dreifa síldarfrétt- 
um frá  leitarflugum  svo víða, sem æskilegt væri. Um hitt kem ur þeim saraan, 
sem bezt þekkja til, að síldarleit með flugvél sé vissasta leið til að tryggja 
alm enna og stöðuga veiði, ef dreifing síldarfi’étta nær jafnharðan  og auð- 
veldlega yfir veiðisvæðið.

Að því lej'ti sem síldarskatturinn gengur til sjóðm jm dunar og geymslu- 
fjár, m á með nokkrum  rétti segja, að síldveiðamönnum sé eigi skvldara en 
öðrum að safna því fé, en þess ber þá að m innast, að litill hluti skattsins er 
þannig til geymslu hafður og flugferðirnar undanfarið  aðallega styrktar af 
póstsjóði og ríkissjóði, en flugið þó hafið og rekið með hagsmuni sildveiða- 
m anna að m arki.

Af efnaliagsreikningi flugfélagsins næstl. ár, sem nefndinni hefir verið 
látinn í té, er ljóst, að m iklar stofnskuldir hvila á félaginu, en rekstrar- 
reikningur, sem telur tekjur af síldarskattinum  51000 kr. og frá  ríkissjóði og 
póstsjóði 40000 kr., sýnir óverulegan rekstrarliagnað, aðeins litið brot þess 
stofnkostnaðar, sem ennþá er ógreiddur.

Af skýrslum og reikninguin félagsins er augljóst, að starfsem i þess hlýt- 
ur að stöðvast, ef síldarskatturinn verður fæ rður niður, svo sem frv. ráðgerir, 
og ekkert kem ur móti þeirri tekjurýrnun. Mundi þá að litlu haldi kom a 
reynsluflug undanfarinna ára og sjóðmyndun sú flugsins vegna, sem aðeins 
er i byrjun, en hinsvegar öll skilyrði til m vndunar nýs flugfélags erfiðari 
verða, er sá visir, sem nú er myndaður, væri týndur.

Það er óneitanlega rétt, sem greinargerð frv. segir, að útflutningsgjald 
síldar er hlutfallslega hæ rra en annara afurða landsins, og má lengi um það 
deíla, hvort ré tt sé að iþyngja þannig einni sérstakri atvinnugrein. Hinsvegar 
verður þvi ekki með réttu  haldið fram , að afkom a síldveiðanna velti á því, 
hvort flugm álaskattur er 5 eða 10 aurar af síldarm áli hverju eða tunnu. Aftur 
benda sterkar líkur til þess, að veiðimönnum, sem vanizt hafa síldarleit flug- 
unnar undanfarið , kæmi illa og óþægilega, að starfsem in legðist niður.

Nefndin telur ennþá ekki tim abæ rt að breyta lögum um  stofnun 
flugmálasjóðs Islands frá  siðasta þingi, sem vart getur talizt, að reynd hafi 
verið, enda litlar vonir um aukinn styrk til flugferða ú r öðrum áttum . Af- 
leiðingin m undi verða hefting flugferða uin lengri eða skem m ri tím a og al- 
varlegar afleiðingar fjTÍr þá, sem í góðri trú  hafa varið fé og fyrirhöfn til 
stofnunar flugferðum. Leggur nefndin því til, að málið verði að þessu sinni 
afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að vonlítið er um fram hald  flugferða hér á landi næstu ár, ef 

flugm álaskattur er af tekinn eða færður nxjög niður og tekjuvonir flugfélags- 
ins ú r öðrum áttum  eru mjög hæpnar, og með þvi ennfrem ur, að lækkun



skattsins cftir frv. getur engin úrslitaáhrif liaft á afkom u sildveiðanna, telur 
deildin eigi ástæðu til að afgreiða frv. og tekur fv rir næsta m ál á dagskrá.

Sveinn
forni.
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