
Nd. 152. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina 
nýjum fiski.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þetta, sem lá fyrir siðasta þingi, hefir nú komið fram að nokkru 
samræmt þeim brtt., sem fyrirhugaðar voru við það, er þingi sleit, en sjávar- 
útvegsnefnd telur þó, að gera þurfi á því verulegar breytingar, bæði vegna efnis 
og breyttra ástæðna.

Nauðsyn breytinga um verkun og sölu fiskjarins er svo aðkallandi, að 
enga bið þolir, og þess vegna vill nefndin hvetja til þess, að hafinn verði þeg- 
ar, með fulltingi ríkissjóðs, útflutningur með nokkrum leiguskipum, jafnhliða 
þeim flutningi ísfiskjar, sem útlendingar hafa byrjað á frá einstökum verstöðv- 
um. Að öðru leyti verður að líta á fyrirmæli frv. eins og bráðabirgðaráðstöfun, 
sem reynslan hljóti að breyta á skömmum tíma. og þess vegna vill nefndin 
ekki leggja til, að keypt verði skip, eða ráðizt í stórfelldar framkvæmdir, með- 
an viðbúnað vantar að mestu í verstöðvum og nauðsynlega reynslu. Hún litur 
einnig svo á, að fyrstu tilraunirnar eigi einkum að beinast að þeim lands- 
hlutum, þar sem skip og tæki skortir til kæliflutnings á fiski, en félagsskapur 
er hafinn til flutninga.

Nefndin getur ekki faUizt á fyrirmæli frv. um rikislán til veiðarfæra- 
kaupa, en telur hinsvegar nauðsynlegt að létta útflytjendum undirbúning flutn-



inganna með lánum til kaupa á umbúðum fiskjar, byggingu geymsluskýla og 
öflun annara gagna, sem lúta að breyttri meðferð fiskjarins og afgreiðslu skip- 
anna, með þvi að þann viðbúnað vantar víða og eftir honum vérður eigi beðið.

Þá vill nefndin taka upp í frv. fyllri fyrirmæli en það hefir um sölu- 
skrifstofu í sambandi við útgerð skipanna, reikningsskil hennar o. fl.; enn- 
fremur vill hún breyta fyrirsögn frv. í þá átt, að betur endimarki efni þess.

Eftir framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þessum

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að leigja þrjú eða fleiri skip til þess að koma 

á og halda uppi reglubundnum hraðferðum með kældan eða ísvarinn fisk 
frá þeim stöðum á landinu, þar sem útvegsmenn og sjómenn hafa með sér 
félagsskap um fisksölu, en tæki skortir til að koma nýjum fiski á útlendan 
markað, enda sé á þeim stöðum nauðsynlegur útbúnaður til fiskgeymslu 
og afgreiðslu skipanna, sem útgerðarstjórn tekur gildan.

Til undirbúnings þessara framkvæmda og lánveitinga lianda fisksölu- 
félögum, sbr. 4. gr., má verja úr ríkissjóði allt að 200 þús. kr. á yfirstand- 
andi ári, og er ríkisstjórn heimilt að taka fé þetta að láni.

2. Við 2. gr. Greinin fellur niður.
3. Við 3. gr., sem verður 2. gr. Greinin orðist þannig:

Skipaútgerð ríkisins hefir á hendi framkvæmdir uni rekstur flutn- 
ingaskipanna, semur áætlun um ferðir þeirra og ákveður flutningsgjöld. 
Skal flutningsgjöld miða við það, sem ætla má, að þurfi til þess að ekki 
verði rekstrarhalli á skipunum.

4. Við 4. gr., sem verður 3. gr. Hún orðist þannig:
Heimilt er rikisstjórninni að setja upp söluskrifstofu og ráða mann 

eða menn til að sjá um meðferð og sölu fiskjarins fvrir útflutningsfélög, 
er þess óska. Gefur skrifstofan félögunum fyrirsagnir um greiningu og 
hirðingu fiskjarins, gerir reikningsskil fyrir liverja ferð og greiðir félögun- 
um andvirði aflans, að frádregnum kostnaði.

5. Við 5. gr., sem verður 4. gr. Hún orðist þannig:
Rikisstjórninni er heimilt, ef fé er fyrir hendi, sbr. 1. gr., að veita 

fiskútflutningsfélögum lán til kaupa á fiskumbúðuin og öðrum tækjum, er 
nota þarf við útflutning fiskjarins, enda mæli Fískifélag Islands með lánveit- 
ingunni.

6. Við 6. gr. Greinin vérður 5. gr.
7. Við 7. gr. Greinin verður 6. gr.
8. Fyrirsögn frv. verði:



Frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til ýmsra ráðstaf- 
ana vegna útflutnings á nýjum fiski.

Alþingi, 29. júlí 1931.
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