
Nd. 120. Nefndarálit

uiii frv. til laga um  breyting á lögum nr. 55, 7. mai lt)28, um hann gegn drag- 
nótaveiðmn i landlielgi.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Frun ivarp  þetla er til staðfestingar bráðabirgðalöguni, ú tgefnum  6. júli f. á., 
er útgefin voru sem „bjargráðaráðstöfun í viðskiptaóáran þeirri, er nú á sér 
stað. til að létta undir nieð bátaútvegi landsnianna, jiar sem likur séu til, að veiða 
megi al' bátuni i d ragnæ tur innan landhelgi kola og annan verðmætan og auð- 
seljanlegan fisk, sem eigi náist öðruvísi svo teljandi sé“ , eins og segir í forsend- 
um bráðabirgðalaganna. —

Veiðarnar síðastliðið á r  báru  að visu ekki eins góðan á rangur fyrir  lands- 
m enn eins og æskilegt liefði verið, einkum sökum örðugleikanna, sem á því 
voru að kom a fiskimmi á markað. Þ rá tt  fyrir  þetta liöfðu m enn sumstaðar 
nokkra aukaatvinnu af kolaveiðunum. Annars er það vitanlegt, að vér íslend- 
ingar erum  litt kunuugir  þessum veiðum, og er líklegt, að er f ram  líða stuudir 
og landsnienn venjast hagkvæm ri notkun dragnótarinnar, muni þessar veiðar 
liera betri á rangur  en nú.

Hinar sömu knýjandi ástæður, sem fyrir  bendi voru síðastl. á r  til að nota 
alla færa vegi til að bæta afkom u landsm anna með auknuin  lijargræðisathöfn- 
uni, eru enn fyrir liendi.

Dragnótaveiðarnar geta verið góð lijálp bátaútveginum, til að stunda milli 
vertíða, ef tök eru á því að losna við aflann fyrir sæmilegt verð.

Xefndin liefir ekki orðið þess vör, að reglugerð sú, er um getur i niðurlagi 
1. gr. laganna, liafi enn verið gefin iit, en telur rétt, að það sé gert bið fvrsta  að 
við verður komið.

Sam kvæm t því, er segir liér að ofan, leggur nefndin til, að frv. verði sam- 
þykkt óbrevtt.

Alþingi, 6. m arz 1933.

Sveinn Olafsson, Jóbann Þ. Jósefsson, Ólafur Thors,
form. fundaskr., frsm. með fyrirv.

Bergur Jónsson, Bjarni Ásgeirsson. 
með fyrirv.


