
Nd. 45. Frumvarp
til 1. um heimild fyrir rikisstjórnina til að styðja að útflutningi á nýjum fiski. 
Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Vilmundur Jónsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að kaupa eða leigja hæfilega mörg skip til þess 

að koma á og halda uppi reglubundnum hraðferðum til útlanda með kældan eða 
isvarinn fisk frá þeim stöðum á landinu, þar sem sjómenn og útvegsmenn hafa 
með sér félagsskap með samvinnusniði um útflutning og sölu á slikum fiski, 
enda sé þ ar fy rir hendi nauðsynlegur útbúningur til fiskgeymslu og afgreiðslu 
skipanna, er útgerðarstjórnin tekur gildan.

2. gr.
Fé það, sem þarf til skipakaupanna og annara nauðsvnlegra fram kvæmda 

samkv. 1. gr., er ríkisstjórninni lieimilt að taka að láni.
3. gr.

Skipaútgerð ríkisins skal sjá um útgerð skipanna og hafa framkvæmda- 
stjórn þeirra á hendi. Hún semur áætlun um ferðir skipanna og ákveður flutn- 
ingsgjöld, hvorttveggja í samráði við stjórnir fiskútflutningsfélaganna. Skulu 
flutningsgjöldiu miðuð \dð það, sem ætla má að þurfi til þess að útgerð skip- 
anna beri sig.

4. gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að setja upp söluskrifstofu og ráða til m ann eða 

menn að sjá um m óttöku og sölu fisksins fy rir þau fiskútflutningsfélög, er 
þess óska.

5. gr.
Að fengnum tillögum stjórna fiskútflutningsfélaga skv. 1. gr. er rikisstjórn- 

inni heimilt að veita félögunum lán til kaupa á fiskum búðum og veiðarfærum, 
er lientugust eru til að veiða með fisktegundir, sem verðmestar eru á erlendum 
markaði. Heimilast stjórninni að verja allt að 200 þús. kr. í þessu skyni á yfir- 
standandi ári.

6. gr.
Lög þessi skal endurskoða eigi síðar en á Alþingi 1932.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Á siðasta þingi var lagt fram  í Nd. frv. i öllum aðalatriðum samhljóða 

þessu. Vísast til greinargerðar þeirrar, er þá fylgdi frv. Mikill áhugi er meðal



fiskimanna og bátaútvegsmanna um land allt fvrir því að fá þessum flutuing- 
uin á komið. Fer hér á eftir erindi, er Samband Fisksölusamlaga Austfjarða 
hefir sent Alþingi.

SAMBAND FISKSÖLUSAMLAGA AUSTFJARÐA. ,
Norðfirði, 9. jú lí 1931.

Fisksala til M iðjarðarhafslandanna siðasta á r og það, sem af er þessu ári, 
hefir sýnt þeim, sem sjávarútveg stunda, að stopult getur verið að treysta ein- 
göngu á þann m arkað fv rir fiskafurðir, og þ arf ekki að lýsa frekar þvi ástandi, 
sem leitt hefir af verðfalli þvi, sem varð á fiski síðasta haust, því það er öllum 
landslýð svo í fersku minni, að liér skal ekki frekar á það drepið, en af þessu 
liafa m enn séð, að nauðsynlegt er að breyta eitthvað til og reyna að létta eitt- 
hvað á saltfisksm arkaðnum  og um leið að liafa fjö lbrey ttari fisktegundir til út- 
flutnings, en slíkt er ómögulegt nem a að kom a þeim tegundum  nýjum  á viðeig- 
andi m arkaði. Því er talsverður undirbúningur hér á Austfjörðum  nú undir 
kolaveiðar með dragnót á þessu hausti, eftir að leyfilegt er að veiða hann í 
landhelgi, en eins og kunnugt er, er enginn m arkaður fyrir þann fisk, nema 
honum  sé komið nýjum  á m arkaðinn erlendis.

Hér á Austfjörðum  hefir verið m jög tregt um allan veiðiskap það sem af 
er þessu sumri, svo ástæður fólks yfirleitt eru mjög slæmar, og horfir til vand- 
ræða, ef ekkert verður gert til að bæta úr. Því var það ráð  tekið að stofna á 
hverjum  stað fisksölusamlag, til þess að annast sölu og útflutning, aðallega á 
nýjum  fiski, en þó um leið liafa hönd í bagga með sölu verkaðs fisk jar til Mið- 
jarðarhafslandanna.

Samlög þessi eru nú orðin 4, sitt á hverjum  stað, Seyðisfirði, Norðfirði, 
Eskifirði og Fáskrúðsfirði.

I samlögunum m á segja, að sé nær hver einasti útgerðarm aður á hverjum  
stað, svo og þeir sjóm enn, sem hafa aflahlut, og eru samlögin þvi fjölm enn og 
eru rekin á sam vinnugrundvelli.

. S trax eftir stofnun þessara sam laga kom í ljós, að nauðsynlegt væri að 
hafa  sam vinnu milli þeirra, og var því, að tilhlutun nokkurra  áhugasam ra 
m anna, stofnað til fu lltrúafundar fy rir samlögin, og var fundur þessi haldinn 
hér á Norðfirði 7. og 8. þ. m. Á rangurinn af fundi þessum varð, að sam band 
vort var stofnað og að öllu leyti sett á laggirnar, svo og ákveðið að hefjast 
handa nú þegar til undirbúnings að því að kom a nýjum  (ísvörðum) fiski 
á enskan m arkað.

Meðal annara  fundarályktana var borin upp og sam þykkt í einu hljóði 
svo hljóðandi áskorun til Alþingis:

„Stofnfundur Sam bands Fisksölusamlags A ustfjarða skorar á Alþingi 
að heim ila skipaútgerð ríkisins að taka á leigu allt að 4 skip til útflutnings á 
ísvörðum fiski frá  Austfjörðum á næsta hausti, ekki síðar en fy rir 1. septem ber".

Tillaga þessi innibindur i sér >*fir höfuð meiningu fundarins, og er því 
óþarfi að skýra hana frekar, en hún er fram  kom in sökum þess, hve m ik lir



erfiðleikar hafa koniið i ljós við að útvega skipakost til ísfiskflutninga, við 
tilraunir þær, sem þegar hafa verið gerðar til þess af einstökum m önnum  hér, 
og þykir því sýnt, að nauðsynlegt sé að leita til ríkisvalds og Alþingis um 
hjálp  til að b jarga þessum atvinnuvegi í tím a frá  því að fa ra  i rú stir sökum 
verðfalls afurðanna.

Stjórn sam bandsins leyfir sér liér með að á ré tta  frekar beiðni þá, sem 
felst i fundarályktun þessari, og æskja þess, að hinu háa Alþingi m ætti þókn- 
ast að taka vel í þetta m ál og leggja fv rir Skipaútgerð ríkisins, að hún sjái 
fy rir hæfilegum skipakosti til flutnings á ísvörðum fiski frá  Austfjörðum til 
Englands, fy rir hæfilegt gjald, og að þetta verði gert sem fyrst á þessu sum ri 
og fram  eftir haustinu, allt til nóvemberloka, þ. e. til þess tím a, sem hæ tt er 
að veiða í dragnót innan landhelgi.

Þ ar sem telja  verður, að þetta m ál sé eitt af allra  m estu nauðsynjam ál- 
um Austfirðinga, væntum vér þess, að hið háa Alþingi bregðist vel við m ála- 
leituninni.

Til Alþíngis.


