
Nd. 26. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 46 19. maí 1930, um Fiskveiðasjóð íslands.

Flm.: Emil Jónsson, Sigurður Einarsson, Finnur Jónsson, Páll Þorbjörnsson,
Stefán Jób. Stefánsson, Jónas Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson.

1. gr.
Aftan við 2. gr. laganna bætist ný málsgr., er orðist svo:
IV. Hundraðsgjald það af útfluttum afurðum, er nú rennur í Ræktunar- 

sjóð, skal renna í Fiskveiðasjóð íslands jafnskjótt og framlag til Ræktunar- 
sjóðs samkvæmt löguni nr. 11 29. maí 1925 hefir numið 1 m illjón króna.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Fiskveiðasjóði er heimilt að gefa út liandhafavaxtabréf, og má hann 

jafnan liafa i umferð bréf, er nemi allt að 3 milljónum króna að nafnverði. 
Bréf þessi skulu tryggð með stofnfé sjóðsins og ábyrgð ríkissjóðs. Fjármála- 
ráðlierra setur nánari reglur uiii stærð bréfanna, útlit, útdrátt og aðra með- 
ferð þeirra, í reglugerð sjóðsins. Ríkisstjórninni er lieimilt að taka lán til 
kaupa á slíkum bréfum, allt að 3 milljónum króna, enda skal svo til haga um 
vexti bréfanna, verð þeirra og timalengd útlána, að ríkissjóður verði skað- 
laus af.

Fé ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal sjóðs 
Brunabótafélags íslands, sjóðs Slvsatryggingar ríkisins, svo og annara sjóða, 
sem eru undir umsjón rikisins, skal að nokkrum hluta verja til kaupa á hand- 
hafavaxtabréfum Fiskveiðasjóðs, og ákveður fjármálaráðherra árlega upp- 
hæðina, en þó má hún ekki nema minnu en 100000 krónum árlega í næstu 
þrjú ár.

3. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Fé Fiskveiðasjóðs má eingöngu lána til:



a. Skipakaupa, allt að 60 smálesta, og séu skipin notuð til fiskveiða. Þó má 
veita lán til kaupa á stærri skipum, ef fé er fyrir hendi.

1). Stofnunar og starfrækslu iðjufyrirtækja í samhandi við fiskveiðar, svo 
og til liagnýtingar fiskúrgangi, ishúsa og kæliskipa. 

c. Báta- og skipasmíða.

4. gr.
Aftan við 6. gr. laganna bætist ný málsgr., er orðist svo: 

c) Yeita má skipasmið, er hérlendis smiðar skip til fiskveiða, lán, er nemi 
allt að 25% af andvirði skipsins, enda láni hann skipseiganda féð til jafn- 
langs tíma og eigi með hærri vöxtum, og' sé lán þetta trvggt með 2. veðrétti í 
skipinu, er komi næst á eftir 1. veðrétti, er eigi sé hærra en sem svari 50% 
af virðingarverði skipsins. Til tryggingar láni Fiskveiðasjóðs til skipa- 
smiðs setur hinn síðarnefndi skuldabréf skipseiganda, að viðbættum öðr- 
um tryggingum, er bankinn tekur gildar. Þessi lán má eigi veita til lengri 
tima en 5 ára.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Mál þetta var flutt á síðasta þingi, en varð ekki útrætt. Um ástæðurnar fvrir 

þvi vísast til greinargerðar þeirrar, er þá fylgdi því. (Sjá þskj. 514 1935).


