
Ed. 810. Nefndarálit

um frv. til 1. um viðauka við og breyt. á 1. nr. 11 2. júní 1933, uni bráðabirg'ða- 
verðtoll.

F rá  iðnaðarnefnd.

Frv. þetta er fram lenging á eldri lögum, með nokkrum viðaukum og breyt- 
ingum, sem miða eiga að því að styðja innlendan iðnað. H efir iðnaðarnefnd at- 
hugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt. í  Xd. var frv. nokkuð breytt frá 
því, sem það var flutt af m eiri hl. fjárhagsnefndar, að nokkru leyti á þann hátt, 
að bætt var inn í það nokkrum vörutegundum, og að öðru leyti á þann hátt, að 
vörur voru fæ rðar á milli stafliða eða felldar niður með öllu. INÍeðal þeirra vöru- 
tegunda, sem Nd. felldi úr frv., voru: færi, fiskilínur og öngultaumar. Mun það 
hafa vakað fyrir þeim, sem samþykktu þá breytingu, að verðtollur á þessum 
vörum mundi valda verðhækkun, sem þá kæmi einvörðungu niður á útveginum, 
sérstaklega hinum smærri, og bæri því að fyrirbyggja það, með því að undan- 
þiggja þessar vörur verðtolli. Iðnaðarnefnd lelur breytingu þessa m jög tvisýna 
hagsbót fyrir útveginn og vill færa nokkur rök fyrir, að svo sé.

í  fyrsta lagi er á það að líta, að iðnaður i þessari grein (veiðarfæragerð) er 
m jög ungur hér á landi og hefir, sem eðlilegt er, átt við m ikla byrjunarörðug- 
leika að etja, en hefir þó sýnt, að liann á liinn fyllsta tilverurétt og er fyllilega 
samkeppnisfær að því er vörugæði snertir, og sennilega einnig að því er kemur 
til vöruverðs, ef liann fæ r að njóta allra viðskipta við landsmenn. í  þessu sam- 
bandi má benda á, að þó að nú kunni að vera hægt að fá  norsk veiðarfæri með 
lægra verði en veiðarfæragerðin getur boðið, þá er það ekki útilokað, að sá verð- 
munur byggist á ódýrara og lélegra liráefni en því, sem veiðarfæragerðin notar, 
eða sé hreint og beint undirboð (lægra verð en varan er seld í N oregi). En 
hvernig myndi þá fara, ef veiðarfæragerðin islenzka legðist niður? Það yrði á- 
reiðanlega ekki til hagsbóta fyrir smáútveginn islenzka. í öðru lagi (og það er 
aðalástæðan) er nú svo ástatt, að fullar likur, ef ekki vissa, eru fyrir þvi, að fyrir 
þær vörur, sem við íslendingar kunnum að geta selt til Ítalíu á næsta eða næstu 
árum, sem einvörðungu er fiskur, verðum við að kaupa jafnm ikið að verðmæti 
af ítölskum vörum í staðinn, en allt hráefni til veiðarfæragerðar, sem notað er 
hér á landi, er keypt frá  ítaliu, og aukin veiðarfæragerð hér á landi leiðir þvi til 
aukinna sölumöguleika á þeirri vöru, sem nú er mestum erfiðleikum  bundið að



fá  markað fyrir. Virðist þvi, að það sé m jög tvísýnn hagnaður að því fyrir sjáv- 
arútveginn að heina veiðarfærakaupum landsmanna til aðalkeppinautar okkar 
á fiskmarkaðinum , þó með því fengist, fIjótt á litið, einliver stundarhagnaður, 
þar sem af þvi leiddi það tvennt, að sölumöguleikar okkar á fiski til Ítalíu minnk- 
uðu, og ung, en m jög þörf innlend iðnaðargrein yrði sett í óþarfa hættu, sem 
m áske gæti leitt til þess, að hún legðist niður. Nefndin leggur þvi til, að undir 
staflið F . verði einnig tekið: fæ ri og fiskilínur og öngultaumar.

Þá hefir nefndinni borizt beiðni frá  fram kvæ m darstjóra Slysavarnarfélags 
íslands um, að undir staflið G. verði tekið: lijörgunartæki allskonar. Telur 
nefndin rétt að verða við þeirri málaleitun.

Nefndin leggur til eftirfarandi

1. Við 1. gr.
a. Við staflið  F . Fram an við upptalninguna ba'tist: Fæ ri og fiskilínur, öng- 

ultaumar.
b. Við staflið G. A eftir „Beizliskeðjur“ kom i: B jörgunartæ ki allskonar.

2. Við 3. gr. Fyrir „laga nr. 83“ kem ur: laga nr. 82.
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