
Nd. 193. Frumvarp
til laga um hcimild fy rir  r ík isstjórnina til ým sra  ráðstafana vegna útflutnings 
á ný jum  fiski.

(E ftir  2. um r. í Nd.).

1. gr.
Ríkisstjórninni er lieimilt að leigja þ r jú  eða fleiri skip til þess að kom a 

á og halda uppi reg luhundnum  hraðferðum  með kældan eða ísvarinn fisk 
frá  þeim stöðum  á landinu, þar sem útvegsmenn og sjóm cnn hafa  mcð sér 
félagsskap um  fisksölu, en tæki skortir  til að kom a ný jum  fiski á útlcndan 
m arkað, enda sé á þeim stöðum  nauðsynlegur ú tbúnaður tii fiskgeymslu og af- 
greiðslu skipanna, sem ú tgerðars tjó rn  tekur gildan.

Til undirhúnings þessara f ram kvæ m da og lánvcitinga handa fisksölufé- 
lögum, sljr. 1. gr., m á  verja ú r  ríkissjóði allt að 200 þús. kr. á yfirstandandi ári, 
og er r ík isstjórn  hcimilt að taka fé þetta að láni.

2. gr.
Skipaútgerð ríkisins hefir á liendi fram kvæ m dir  um rekstur flutninga- 

skipanna, sem ur áætlun um  ferðir þeirra og ákveður flutningsgjöld. Ska! flutn- 
ingsgjöld miða við það, sem ætla má, að þurfi  til þess að ekki verði rekstrar-  
lialli á  skipunum.

3. gr.
Heimilt er r íkisstjórninni að setja upp söluskrifstofu og ráða m ann  eða 

menn til að sjá um  meðferð og sölu fiskjarins fyrir  útflutningsfélög, er þess 
óska. Gefur skrifstofan félögunum  fyrirsagnir  uni greiningu og liirðingu fiskj- 
arins, gerir reikningsskil fy rir  liverja ferð og greiðir félögunum  andvirði aflans, 
að frádregnum  kostnaði.

4. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt, ef fé er f j r i r  liendi, sbr. 1. gr., að veita fisk- 

útflutningsfélögum lán til kaupa á fiskuml)úðum og öðrum  tækjum, cr nota 
þarf  við ú tflutning fiskjarins, enda mæli Fiskifélag íslands með lánveitingunni.



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

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. •


