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Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd liefir ekki orðið sammála um frumvarpið. Sér meiri lil. 
sér eigi fært að leggja til, að það verði að lögum.

1 nefndinni færði meiri hl. fram þær ástæður fyrir þessari afstöðu sinni til 
frumvarpsins, að fiskiráðinu væri ekki samkvæmt því fengið nægilegt vald, né 
heldur fjárráð, til þess að framkvæma vilja sinn. Ekki sá meiri Jil. sér heldur 
fært að koma fram með breytingartillögur til umbóta þvi, er hann taldi áfátt 
vera.

Minni hl. telur ástæður meiri ld. ekki á rökum byggðar. Eru þær alveg efa- 
laust misskilningur, sem stafar af takmarkaðri þekkingu á eðli þessa máls.

Við minnihlutamennirnir höfum báðir starfað undanfarna mánuði i milli- 
þinganefnd i sjávarútvegsmálum. Hafa rannsóknir þær og atlmganir, sem sú 
nefnd hefir gert og gera látið, fært okkur heim sanninn um það, að ægilegur 
liáski vofir yfir sjávarútveginum vegna markaðsörðugleika. Veldur þessu mest 
fábrevtni í liagnýtingu sjávarafurðanna og sivaxandi söluörðugleikar i gömlu 
markaðslöndunum. Hefir milliþinganefndin komizt að m jög svipaðri niðurstöðu 
og flutningsmaður þessa frumvarps um leiðir til jx'ss að afstýra þessum háska.

Það er staðreynd, að sumpart vantar neytendur fyrir ísl. sjávarafurðir á 
þeim stöðum og í því verkunarástandi, sem þær nú eru boðnar til sölu, og sum- 
part eru sölu þeirra skorður settar af milliríkjasamningum. Fiskiráðinu er ætlað 
að finna þessa neytendur og rannsaka, hvernig breyta þurfi verkunaraðferðum 
á sjávarafla landsmanna, til þess að fenginn verði nægilegur fjöldi neytenda 
fyrir liann. Að sjálfsögðu hagar fiskiráðið starfi sínu svo, að stöðug samvinna 
verði milli þess og Sölusambands isl. fiskframleiðenda og stjórnar Verðjöfn- 
unar- og markaðsleitarsjóðs. Er engin ástæða til að ætla annað en að mikill og 
fullnægjandi árangur verði af starfi þess. Og engin ástæða er til að ætla það, 
að fiskiráðið þurfi á að halda neinu valdi til þess að neyða fiskframleiðendur 
til að þiggja ráð og hjálp til að selja framleiðslu sína. Mundi og auðvelt fyrir 
fiskiráðið að fá aðstoð löggjafarvaldsins, ef til þyrfti.

Að áliti minni hl. fer frv. fram á, að gerðar séu ráðstafanir til að afstýra 
þeim geigvænlegasta háska, sem ógnað hefir atvinnulifi þjóðarinnar i núlifandi 
manna minni. Leggur hann þvi til, að frv. verði samþjkkt með þeirri breytingu, 
að þóknun til fiskiráðsins sjálfs fvrir störf þess verði greidd úr ríkissjóði.

BREYTIN G ARTILL AG A.
Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Þóknun til fiskiráðsmanna fyrir störf þeirra greiðist úr ríkissjóði, eftir úr- 

skurði ráðherra.
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