
Nd. 151. Frumvarp til laga
imi vinsar ráðstafanir iil viðreisnar sjávarútveginum

Klm.: Jónas Guðinundsson, Héðinn Valdimarsson, Stefán Jóli. Stefánsson, 
Emil Jónsson, Finnur Jónsson, Sigurður Einarsson, Páll Þorhjörnsson,

Asgeir Asgeirsson.

I. KAFLI
Um útflutningsgjald og lántöku fyrir Fiskimálasjóð.

1. gr.
Á tiniabilinu frá 1. maí 1937 til 1. maí 1939 skal eigi innheimta útflutningsgjald  

til ríkissjóðs af saltfiski, verkuðum og óverkuðuin, sem út úr landinu er fluttur á 
þessu tímabili.

2. gr.
Frá 1. janúar 1938 skal útflutningsgjald það af sjávarafurðum, sem í ríkissjóð  

rennur, renna óskipt til Fiskimálasjóðs. Skal því varið til starfsemi þeirrar, er fiski-



málanefnd hefir með höndum samkvæmt lögum um fiskimálanefnd, útflutning á 
fiski, hagnýtingu markaða o. fl„ og til framlaga og lánveitinga og vaxta- og afborg- 
anagreiðslna samkvæmt lögum þessum.

Að tímabili þvi loknu, er í 1. gr. getur, rennur útflutningsgjald af saltfiski einnig  
í Fiskimálasjóð.

3. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast allt að 3 — þriggja — milljóna króna lán, 

er Fiskimálasjóður tekur til framkvæmda samkvæmt lögum þessum.
Greiðslur vaxta og afborgana af lánum þessmn annast Fiskimálasjóður af ár- 

legum tekjum sínum.
Lánin má taka í erlendri mvnt.

II. KAFLI 
Um lán til togarakaupa.

4. gr.
Atvinnumálaráðherra veitist heimild til að ákveða, að úr Fiskimálasjóði megi 

veita lán til byggingar eða kaupa á 6 nýtízku botnvörpuskipum, allt að % hluta 
byggingarkostnaðar eða kaupverðs hvers skips.

5. gr.
Lán samkvæmt 4. gr. má veita:

a. Reykjavíkurkaupstað, eða útgerðarfvrirtæki með takmarkaðri ábvrgð, sem  
Reykjavíkurbær stofnar eða starfrækir.

b. Öðrum kaupstöðum og kauptúnum, einum sér eða fleirum saman, með eða án 
þátttöku einstakra manna og félaga, eða útgerðarfyrirtækjum með takmarkaðri 
ábyrgð, sem stofnuð vrðu og starfrækt af  bæjum eða kauptúnum samkvæmt  
framansögðu, enda eigi bæjar- eða hreppsfélögin meiri hluta stofnfjárfram- 
lags eða hlutafjár, e f  um félagsútgerð er að ræða.

c. Einstökuin mönnum, hlutafélögum og samvinnufélögum, sein sýnt geta skil-  
ríki fyrir því, að þeir eða þau geti lagt fram eigi minna en 20% af kaupverði 
eða byggingarkostnaði skipanna.
Atvinnumálaráðherra staðfestir reglugerðir þeirra fvrirtækja og samþvkktir  

þeirra félaga, sem lán verður veitt, og skal sú staðfesting fara fram á undan lán- 
veitingunni. Þar skal og ákveða um skiptingu arðs í félögunum og hvernig greiðsl- 
um til fyrningar og varasjóðs skal fyrir komið.

Alits og tillagna fiskimálanefndar skal leitað uin mnsóknir þær, er ráðuneyt-  
inu berast mn lán til togarakaupa.

6. gr.
Trygging fyrir lánum þeim, er veitt verða sam k\æ m t 5. gr„ má vera 2. eða 3. 

veðréttur í skipum þeim, sem bvggð verða eða kevpt fyrir lánsféð. Þó má saman- 
lögð upphæð þeirra lána, er á skipunum hvíla á undan veðrétti Fiskimálasjóðs, 
eigi hærri vera en 65% bvggingarkostnaðar eða kau])verðs hjá þeim, sein taldir eru 
í a- og b-lið 5. greinar, og eigi vfir 55% hjá þeim, sem taldir eru í c-lið sömu  
greinar. Skip, sein keypt verða samkvæmt lögum þessum, mega eigi eldri vera en 
3 ára.

7. gr.
Heimilt er atvinnumálaráðherra að ákveða, að í stað láns til skipakaupa, sem 

Fiskimálasjóður veitir samkv. 4. og 5. gr„ megi sjóðurinn leggja þá upphæð fram 
sem hlutafé eða stofnfé í fvrirtækið, þegar um er að ræða bæjarútgerðir eða út- 
gerðarfyrirtæki, sem kaupstaðir og kauptún stofnsetja og starfrækja,



III. KAFLI 
Um byggingu hraðfrystihúsa.

8. gr.
Atvinnumálaráðherra hlutast til um, að á árinu 1937 verði rannsakað, á hvaða  

höfnum nauðsvnlegt er, að reist verði frvstihús, er annazt geti hraðfrystingu og 
geymslu fiskjar til útflutnings.

Fiskimálanefnd skal falið að hafa rannsókn þessa á hendi og gera tillögur þar 
um til ríkisstjórnarinnar, svo og í hvaða röð frystihúsabvggingar þessar koma til 
framkvæmda.

9. gr.
Fiskimálasjóður leggur fram % hluta stofnkostnaðar frvstihúsa þeirra, sem 

reist verða samkvæmt fyrirmælum 8. greinar, og veitir eða ábvrgist lán til þeirra 
fvrir allt að 60% af stofnkostnaði húsa og véla.

Uppdrætti af frystihúsunum lætur fiskimálanefnd gera og ákveður stærð og 
gerð húsanna, tegundir frvstivéla og annan frvstiútbúnað.

Trygging fvrir þeim lánum, er fiskimálasjóður veitir, skal vera fvrsti veð- 
íéttur í frystihúsunum með vélum og ölluin úthúnaði. Heimilt er fiskimálanefnd að 
krefjast bakábvrgðar bæjar- eða hrepjjsfélagsins, þar sem frystihús verður reist, 
fvrir allt að helmingi þeirrar upphæðar, sem Fiskimálasjóður lánar eða ábvrgist til 
frystihússins.

10. gr.
Hlunnindi þau, sem um getur í 9. gr., má veita:

а. Hlutafélögum og samvinnufélögum.
h. Bæjarfélögum og hreppsfélögum.

Félög þau, sem talin eru undir a-lið þessarar greinar, skulu, til þess að fá notið  
hlunninda þeirra, er í 9. gr. segir, uppfvlla eftirtalin skilyrði:

1. Félagsmenn mega ekki færri vera en fimmtán.
2. Félögin skulu veita viðtöku sem félagsmönnum öllum útgerðarmönnum og sjó- 

mönnum og öðrum þeim, sem búsettir eru á félagssvæðinu og gerast vilja 
lelagsmenn, enda greiði þeir til félagsins gjöld þau, er lög og samþvkktir þess 
áskilja fvrir inngöngu í l'élagið.

3. Heimili og varnarþing félagsins sé í þeim kaupstað eða hreppi, þar sem félagið  
reisir frvstihús.

4. Bæjar- og sveitarfélög hafa rétt til að gerast meðlimir í félögum þessum, ef þau 
leggja fram ákveðna upphæð til hlutafjárkaupa eða sem stofnsjóðstillag. At- 
kvæðisréttur þeirra er hinn sami og annara í hlutafclagi eða samvinnufclagi.

ö. Áhyrgð félagsmanna í samvinnufélögum skal vera takmörkuð.
б. í hlutafélögum, sem stofnuð verða í þessu skyni, má enginn félagsmanna fara 

með meira en 10% af atkva'ðamagni í félaginu á félagsfundi. í samvinnu-  
félögum fer um atkvæðisrétt félagsmanna eftir samvinnulögum.

7. Atvinnumálaráðherra staðfestir lög og samþvkktir félaganna, og skal þnr kveða 
á uin skiptingu arðs og lillög til fvrningar og varasjóðs.

8. Að öðru levti en hér er fram tekið skulu félög þessi stofnuð og starfrækt eflir 
ákvæðum laga um hlutafélög eða samvinnufélög.

11. gr.
Xú er gott frvstihús fyrir á einhverjum þeim stað, som ákveðið verður, að hrað- 

frystihús skuli reist á, og má þá veita þeim, er það frvstihús á, stvrk og lán úr 
Fiskimálasjóði eftir sömu hlutföllum og i 9. gr. segir, til kaupa á hraðfrvstitækjum, 
stækkunar á frvstihúsinu og öðrum þeim kostnaði, er það hefir í för með sér að 
koina þar fyrir hraðfrystiúthúnaði.

Trvggingar fvrir þeim lánum, er veitt verða samkvæmt þessari grein, eru hrað-



frvstitækin og auk þess ábvrgð bæjarstjórnar eða hreppsnefndar, neina eigandi 
hússins geti sett aðrar trvggingar, er fiskimálanefnd tekur gildar.

Aður en frvstihúsum þeim, er um getur í þessari grein, eru veitt hlunnindi þessi, 
skal, með samningi inilli eiganda hússins og fiskimálanefndar, trvggður réttur út- 
gerðarmanna, sjómanna og annara þeirra, er útflutning frosins fiskjar eða fiski-  
afurða hafa með höndum, til þess að mega geyma þar fisk sinn eins og hezt verður 
talið henta og við verður komið á hverjum tíma. og við sanngjörnu verði.

Slíkan samning iná eiga gera til skenunri tíma en 10 ára.

12. gr.
Hraðfrvstihús þau, sem nú eru fidlgerð eða eru í byggiugu, og fiskiinálanefnd  

hefir styrkt með lánveitingum eða á annan hátt, skulu njóta hlunninda þeirra, er 
í 9. gr. getur, enda fullnægi þau að öðru levti ákvæðum laga þessara.

IV. KAFLI
Um fiskimjöls-, síldar- og karfavinnsluverksmiðjur.

13. gr.
Á sama hátt og í 8. gr. segir felur atvinnumálaráðherra fiskimálanefnd að láta 

á árinu 1937 frain fara, í samráði við stjórn síldarverksiniðja ríkisins, athugun á 
þvi, hvar nauðsvnlegt er, að reistar verði fiskimjöls-, síldar- og karfavinnslu- 
verksmiðjur, er þó séu eigi stærri en svo, að þær vinni úr 600 málum síldar á sólar- 
hring.

14. gr.
Fiskimálasjóður leggur fram 14 hluta stofnkostnaðar þeirra fiskimjöls-, síldar- 

og karfavinnsluverksmiðja, sem reistar verða samkv. 13. gr., og veitir eða ábyrgist 
lán til þeirra fvrir allt að 40% af stofnkostnaði húsa og véla.

Uppdrætti og kostnaðaráætlanir að verksm iðjunum  lætur fiskim álanefnd gera.
Trygging fyrir lánum þeim, er F iskim álasjóður veitir samkv. þessari grein, 

skal vera fyrsti veðréttur í A'erksmiðjunum með öllu, er þeim tilheyrir. Heimilt er 
fiskiinálanefnd að krefjast bakábvrgðar bæjarfélags þess eða hreppsfélags, þar sem 
slík verksmiðja verður reist, fyrir allt að helmingi þeirrar upphæðar, er Fiskimála-  
sjóður lánar eða ábvrgist til verksmiðjunnar.

15. gr.
Hlunninda þeirra, er í 14. gr. getur, njóta hæjarfélög, hreppsfélög og félög, sem 

stofnuð verða samkvæmt þvi, sem fvrir er mælt í 10. gr. laga þessara.

16. gr.
Fiskiinjöls- og síldarverksmiðjur þær, sem fyrir eru hér á landi. eða eru i hygg- 

ingu þegar lög þessi koma til framkvæmda og eigi eru stærri en í 13. gr. segir, eiga 
rétt á að njóta hlunninda þeirra, er í 14. gr. getur, um framlag að x/4  hluta úr Fiski-  
málasjóði, enda verði lögum þeirra og reglugerðum að öllu levti komið í sainræmi 
við ákvæði 10. gr. og önnur fyrirmæli laga þessara, er til þeirra taka.

V. IvAFLl
Um niðursuðuverksmiðjur.

17. gr.
Atvinnumálaráðherra hlutast til uni, að t iskim álanefnd rannsaki og geri til- 

lögur um, á sama hátt og í 8. gr. segir, hvar heppilegast verði að reisa og reka verk-



smiðjur, er annazt geti n iðursuðu á hverskonar fiski, fiskiat'urðuin, nekjum  og öðr- 
um sjávarafla, sem ætla má, að tryggur m arkaður geti fengizt fyrir erlendis.

18. gr,
Fiskim álasjóður leggur fram 14 hluta stofnkostnaðar niðursuðuverksm iðja  

þeirra, sem reistar verða samkv. 17. gr., og veitir eða ábvrgist lán til bvgginga og 
véla og áhaldakaupa, allt að 75 c 'c stofnkostnaðar. Trygging fyrir lánum  þessum  
skal vera fyrsti veðréttur í verksm iðjunum  með vélum og öllum útbúnaði þeirra, og 
ábjrgð bæjarfélags eða hreppsfélags, þar sem verksm iðjur þessar verða reistar.

19. gr.
Hlunnindi þau, sem í 18. gr. getur, má veita samvinnufélögum og hlutafélög-  

um, svo og bæjarfélögum og hreppsfélögum, enda sam þykki atvinnumálaráðherra  
simiþvkktir og lög félaganna og staðfesti reglugerðir þær, er bæjarstjórnir og 
hreppsnefndir setja um rekstur fyrirt.ækja þessara.

VI. KAFLI 
Um styrk til veiðarfærakaupa.

2°. gr.
Atvinnumálaráðherra heimilast að ákveða, að veittir skuli úr Fiskim álasjóði  

styrkir til kaupa á veiðarfærum, sem lítið eða ekkert eru þekkt eða notuð i ein- 
stökum veiðistöðvum, en ætla má, að gætu orðið þar að verulegu gagni.

Stvrkur m á nema allt að 14 hluta af kaupverði veiðarfæranna.

21. gr.
Úr Fiskim álasjóði má og veita styrk, að þar til fengnu samþvkki atvinnumála-  

ráðherra, til kaupa á veiðarfanum, sem lítið eða ekkert hafa verið reynd eða notuð  
hér við land áður.

Styrkur til slíkra veiðarfærakaupa má nema allt að helmingi kaupverðs veið-  
arfæranna.

VII. KAFLI 
Um lán til vélbátabygginga.

22. gr.
Atvinnuinálaráðherra heiinilast að ákveða, að þar til fengnum  tillöguin fiski-  

málanefndar, að veita megi úr Fiskim álasjóði lán til skipasmiðs, er hérlendis smíðar  
báta og skip til fiskiveiða. sem eigi eru stærri en (i() smálestir.

23. gr.
Lán samkvæmt 22. gr. m á nema allt að 2 5 af  andvirði skijisins, enda láni 

skipasmiður skipseiganda féð til jafnlangs tíma og með eigi hærri vöxtum en Fiski-  
málasjóður tekur. Lán F iskim álasjóðs sé tryggt með 2. veðrétti i ski|)inu, enda  
hvíli ekki á 1. veðrétti meira en 50 CJ af virðingarverði skij)sins.

Til tryggingar láni F iskim álasjóðs til sk ipasm iðs setur hinn síðarnefndi skulda-
bréf skijiseiganda, að viðbadtum öðrum trvgginguin, er fiskim álanefnd tekur gildar.

Lán þessi má eigi veita til lengri tíma en 7 ára.
Ráðherra er heimilt að ákveða. að lán samkvæmt þessum  kafla skuli vera

vaxtalaus.



VIII. KAFLI 
Ýms ákvæði.

24. gr.
Framlag það, er F iskiniálasjóður leggur til fyrirtækja þeirra, sem getið er í

III., IV. og V. kafla laga þessara, telst hlutafé eða stofnsjóðstillag frá Fiskimálasjóði  
og veitir fiskimálanefnd eða um boðsm anni hennar sömu réttindi til ihlutunar 11111 
stjórn og meðferð málefna fvrirtækjanna og hverjum öðrum hluthafa eða félags-  
manni. Eigi getur fiskim álanefnd eða ráðherra endurkrafið framlag Fiskimála-  
sjóðs til fvrirtækja þessara, og eigi heldur selt eign hans í félögunum eða fvrirtækj- 
unum, nema samjiykki Alþingis komi til.

25. gr.
Xú stofnsetur og starfrækir bæjarstjórn eða hreppsnefnd fyrirtæki samkvæmt  

ákvæðum III., IV. og V. kafla laga þessara, og skoðast slíkt fyrirtæki þá sameign  
l' isk im álasjóðs og bæjarfélags þess eða hreppsfélags, sem í hlut á, og er fiski-  
málanefnd lieimilt að tilnefna einn mann í stjórn fyrirtækisins. Hið sama giklir, 
ef um framlög er að ræða samkvæmt 7. gr.

26. gr.
Vaxtakjör og lánstíma lána þeirra, sem úr Fiskim álasjóði verða veitt sam- 

kvæmt fyrirmælum laga þessara, ákveður atvinnumálaráðherra, að þar til fengnum  
tillögum fiskimálanefndar.

27. gr.
Heimilt er fiskimálanefnd, að þar til fengnu sam þykki ráðherra, að ákveða, að 

1‘rystihús þau, er framlags hafa notið úr F iskim álasjóði, skuli þátt taka i sameig- 
inlegri sölu og útflutningi frvstra eða kældra fiskiafurða, eftir nánari reglum, sem 
þar um verða settar af atvinnumálaráðherra.

Sama rétt hefir og stjórn sildarverksmiðja rikisins til þess að ákveða, að sala á 
síldar- og karfaafurðum þeirra verksmiðja, sem framlags hafa notið samkvæmt  
ákvæðum þessara laga, skuli fram fara í sambandi við sölur á afurðum síldar- 
verksmiðja rikisins.

28. gr.
Heimilt er fiskimálanefnd, að þar til tengnu samþykki atvinnumálaráðherra,  

að hyggja og starfrækja fyrir fé F iskim álasjóðs hraðfrystihús í Reykjavik, eða 
kaupa meiri hluta eignaruinráða í frystihúsi þar.

Sé uin kaup eignar í hlutafélagi að ræða, skal fiskim álanefnd heimilt að fara 
með atkvæði fyrir allri eign Fiskim álasjóðs á funduni félagsins, án tillits til ákvæða  
31. gr. laga nr. 77 27. júni 1921, uni hlutafélög.

29. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Siðan 1934, að núverandi ríkisstjórn tók við völdum, hefir Alþýðuflokkurinn  

unnið að þvi svo sem tök hafa verið á, að leysa þau viðfangsefni sjávarútvegsins, 
sem mest voru aðkallandi. Var fvrsta sporið stigið i þá átt með lögununi uni fiski- 
málanefnd, útflutning á fiski, hagnýtingu markaða o. fl., með skiiiun fiskimála- 
nefndar og fjárframlögum til starfsemi hennar.



Engum getur dulizt, að nú er það tvennt, sem sérstaklega kallar að í útgerðar- 
málum Islendinga. Annað er það, að togaraútveginum verði komið á trvggari grund- 
völl en hann nú starfar á, og að togaraflotinn verði endurnýjaður. Hitt er það, að 
breyta til um verkunaraðferðir á fiskframleiðslu vorri og koma á ýmiskonar ný- 
breytni í verkun og framleiðsluháttum.

Útvegun nýrra markaða fyrir saltfisk hefir verið revnd nokkuð að undanförnu  
og borið nokkurn árangur, þó mikið vanti á, að markaðir hafi fengizt í stað þeirra, 
sem tapaðir eru. Lokun markaðarins á Spáni og söluörðugleikarnir til ítaliu sýna  
oss, að það er hreinn voði fvrir dvrum, ef um nokkurn afla verður að ræða hér næstu  
árin og saltfiskurinn á að vera aðalframleiðslu- og útflutningsvara þjóðarinnar.

Alþýðuflokkurinn hefir á undanförnum þingum flutt frv. lil laga um útgerð 
ríkis og bæja, en fyrir mótstöðu Framsóknarflokksins í því máli hefir það ekki náð  
fram að ganga, og því situr enn í sama farinu: skipin eru ekki endurnýjuð og út- 
gerðin á hinum gömlu skipum verður alltaf of dýr. Alþýðuflokkurinn mun nú á 
þessu þingi bera fram frv. um, að togaraútgerðinni verði komið á fjárhagslega heil-  
hrigðan grundvöll, og samkv. frv. þessu er unnt að hefja endurnýjun togaraflotans.

Að nýbreytni i verkunaraðferðum og annarskonar nýtingu fiskjarins hefir  
fiskimálanefndin unnið, og er nú þar á ýmsum sviðum fengin nokkur revnsla. Allt 
hendir til þess, að heillavænlegt geti orðið fvrir okkur íslendinga að stefna meira 
að því, að flytja fisk okkar nýjan á markaðina í þeim löndum, sem nær okkur eru 
en saltfisknevzlulöndin, og því er sjálfsagt að hefja nú þegar öflugar tilraunir í 
þá átt.

Frumvarp það, sem hér liggur fvrir, miðar að lausn þessara mála. Eru hér 
dregnar saman í eina heild ýmsar þær tillögur, er Alþýðuflokkurinn hefir beitt sér 
fyrir á undanförnum þingum, og ákveðnar reglur settar um lausn þeirra.

Flutningsmönnum frv. er það ljóst, að hagur ríkissjóðs er ekki það góður nú, 
að um veruleg fjárframlög þaðan geti orðið að ræða. Eru því tillögurnar miðaðar  
við það, að fiskimálasjóður verði efldur og honum trvggðar fastar tekjur í fram- 
tíðinni, en nú þegar séð fvrir láni, svo unnt sé að hefja framkvæmdir í þessum  
málum strax á þessu ári i stórum stíl.

Skal þá vikið að hinum einstöku köflum frumvurpsins.
í  fyrsta kafla frumv. er gert ráð fvrir, að útflutningsgjald það af saltfiski, sein 

nú er tekið í ríkissjóð, verði fellt niður frá 1. maí næstk. Mundi sú niðurfelling þýða 
um 200 þús. króna tekjumissi fvrir ríkissjóð samkvæmt revnslunni síðastl. ár, og 
verður að álítast, að svo mjög hafi saltfiskframleiðslan staðið undir ríkisbúskapn- 
um á undanförnum árum, að ekki sé til of mikils mælzt, að þessi eftirgjöf verði nú 
gerð á kostnað ríkissjóðs, þó ekki sé á þessu ári séð fvrir tekjum i skarðið.

Þá er gert ráð fvrir því, að frá næstu áramótum renni allt útflutningsgjald af 
sjávarafurðum í Fiskimálasjóð. Ættu þá tekjur hans árlega að verða um eða vfir  
% milljón króna. Er með þvi tryggt, að hann getur árlega styrkt verulega margs- 
konar nýbrevtni og greitt fvrir útgerð landsmanna með stvrkjum og nauðsvnlegum  
lánveitingum.

Til þess að trvggja, að hægt sé nú þegar á þessu ári að hefja framkvæmdir  
þessara mála í stórum stíl, er ætlazt til, að tekið verði 3 millj. króna Ián, eða svo 
inikið af þeirri upphæð, sem þörf er á nú og á næsta ári.

h'iskimálasjóði er ætlað að greiða vexti og afborganir lána þeirra, er tekin verða. 
Gerum við ráð fyrir, að lánin verði tekin til langs tíma og ineð lágum vöxtum, og 
trvggingar fvrir þeim séu þau fvrirtæki og skip. sem reist verða og kevpt fvrir lánsféð.

Með þessari tillögu okkar er höggið um 700 þús. króna skarð í tekjur ríkissjóðs, 
en við erum fúsir til samvinnu um að hæta úr því Yið viljum hér taka fram, að við  
teljum, að vel sé kleift að færa útgjöld rikisins niður um allt að 200 þús. kr. frá 
því, sem þau nú eru, án verulegrar röskunar, og að hækka megi útsöluverð á áfengi 
að skaðlausu, og mundi þá ríkissjóði nálega hættur hallinn, sem hrottfelling út-



l'lutningsgjaklsins skapar. Ennfreinur iná henda á, að nú liggur fyrir Alþingi frv., 
saniið af skipulagsnefnd atvinnuinála og flutt af Emil Jónssyni, þm. Hafnarfjarðar- 
kaupstaðar, þar sem gert er ráð fvrir. að lagður verði stighækkandi skattur á álagn- 
ingu verzlunarfyrirtækja, og mundi hann gefa ríkissjóði verulegar tekjur, ef á væri 
lagður.

Við erum þannig reiðubúnir til að hafa samvinnu um að trvggja ríkissjóðí 
tekjur í stað útflutningsgjaldsins, sem við leggjum til, að tekið verði í Fiskimálasjóð.

Annar kafli frv. er lun lán til togarakaupa. Er þar gert ráð fyrir, að 11111 1 milljón  
króna af fé því, sein tekið yrði að láni handa Fiskimálasjóði. inegi verja til að hvrja 
endurnýjun togaraflotans.

Það er alltaf að koma hetur og hetur i ljós. að íslenzki togaraflolinn er orðinn  
langt á eftir tímanum. Skipin eru yfirleitt of lítil, of illa úthúin og of gangtreg til 
þess að geta keppt við erlend nýtízku skip. Það er og vitað, að hagur margra togara-  
félaga er svo slæinur, að þess er ekki hægt að vænta, að jiau geli án hjálpar endur- 
nýjað skip sín. Er jiví gert ráð fvrir, að endurnýjun togarafiotans hefjist nú á jiann 
hátt, að veitt verði lán út á 2. eða 3. veðrétt skipanna, jiví ætla má, að erlendar skipa- 
siníðastöðvar eða erlendar lánsstofnanir og félög, sem að skipasmíðum standa, mundu  
lána eða útvega lán gegn 1. og 2. veðrétti í skipunum, ef unnt væri við móttöku  
skips að greiða 35— 1 5 af kaupverði eða hvggingarkostnaði.

Lánin er gert ráð fvrir, að veita megi hæjar- og hreppsfélögum, hlutufélögum, 
samvinnufélögum og einstökum möruuim, en þess J)ó krafizt, að eigin frainlög séu 
10 c < hærri frá félögum og einstökum mönnum en frá ha'jar- og hreppsfélögum, 
enda mundu hæjar- og hreppsfélög að jafnaði þurfa að taka lán til framlaga sinna, í 
stað Jiess að félög og einstaklingar inundu að jafnaði leggja fram eigið fé. Heimilað  
er, að láni Fiskim álasjóðs megi brevta í óafturkræft framlag, þegar i hlut eiga bæjar- 
og hreppsfélög eða útgerðarfyrirta'ki Jieirra.

I þriðja kafla frv. eru fvrirmadi 11111 frvstihúsahyggingar. Skal hraðfrvstihús-  
11111 komið upp sem fvrst í sem allraflestum verstöðvum landsins, svo skipulags-  
hundinn útflutningur á frystum fiski geti hal'izt. Er Jietta nú langsamlega þýðingar- 
mesta málið, sem hrinda Jiarl' af stað vegna smábátaútvegsins, jiví fvrr en hægt er að 
selja verulegan hluta alls Jiess fiskjar, sem franileiddur er hér við land, nýjan á 
markaði erlendis, er ekki unnt að losna við framleiðslu saltfiskjarins og flvlja  
þannig verzlun landsmanna altur lil Jieirra landa, sem okkur er hagkvæmast að 
skipta við. Er ætlazt til, að frystihúsahvggingar verði stvrktar með fjórðungs fram- 
lagi og láni eða ábyrgð fyrir allt að 6 5 c '< a f  byggingarkostnaði húsanna.

í  fjórða kafla frv. er gert ráð fvrir, að bvgging fiskimjölsverksmiðja og smærri 
síldar- og karfavinnsluverksmiðja verði levst á sama hátt og bvgging hraðfrvsti-  
húsanna. Hagnýting síldarinnar, karfans og fiskúrgangsins er stórt fjárhagslegt at- 
riði fvrir margar útgerðarstöðvar á landi hér. Hinsvegar eru miklir örðugleikar Jivi 
samfara að koma góðri skipun á Jiessi mál og hrinda Jieim í framkvæmd. Er Jivi 
gert ráð fyrir, að Fiskimálasjóður styðji Jiessar framkvæmdir, enda verði ekki í þær 
ráðizt annarsstaðar en jiar, sem l'ull þörl' er Jiessara fyrirtækja. Ríkisvaldið hefir nú 
þegar tekið að sér að standa undir síldariðnaðinum hér á landi, með hvggingu og 
rekstri síldarverksmiðja ríkisins, en Jiar sem hinar dreifðu og sniáu verstöðvar 
víðsvegar 11111 land geta ekki notið þeirra nema að litlu leyti, teljum við rétt, að á 
ým sum  stöðum verði smáar verksmiðjur reistar, ef áhugi er fvrir Jivi hjá íhúum  
Jiessara veiðistöðva.

Fimmti kafli frv. fjallar um niðursuðuverksmiðjur. \ ’ið teljum, að allt hendi 
’til Jiess, að hér á landi mætti koma á tot niðursuðu á margskonar sjávarafurðum, og 
þó tilraunir í því efni séu skemmra á veg komnar en ýmislegt annað. sem revnt hefir 
verið, Jiá er rétt, að 1111 Jiegar verði Jietta mál rannsakað svo gaumgæfilega sem unnt 
er, og verksniiðjum komið á fót i Jieim ba'jum og kauptiinum, sem vel teljast fallin 
til Jieirrar iðju.



Sjötti kafli frv. er uin stvrki til veiðarfærakaupa. Er þar gert ráð fvrir, að veita 
megi styrk til kaupa á veiðarfærum í þeim veiðistoðvuin, sem nýlirevtni taka upp i 
veiðiaðferðum. Má hiklaust vænta þess, að héraðahönn við dragnótaveiðum verði 
afnumin á Alþingi og veiðitími til þeirra lengdur að mun. Er þá ekkert líklegra en 
menn á þeim stöðiun, þar sem dragnótaveiðar eru lítið eða ekkert þekktar, eigi örð- 
ugt með að afla sér þessara veiðaríæra, og er þá sjálfsagt, að heimilt sé að stvrkja 
þá til kaupa á þeim. Þó er ekki rétt að hinda stvrkinn við dragnætur einar, því vel 
má svo fara, að ým s önnur veiðarfæri, litið þekkt mi, rvðji sér til riims í fiskveiðum  
hér á næstu árum.

Sjöundi kafli frv. er um lán til vélhátakaupa. Er sá kafli samhljóða tillögum  
þeim, sem Alþýðufl. flutti á síðasta Alþingi, en þó í sainbandi við brevtingar á 
lögum uin F iskveiðasjóð Islands. Likur eru ekki til, að brevtingar verði gerðar á 
þeim lögum nú á þessu þingi, enda sýnist það ekki nema eðlilegt og sanngjarnt, 
að Fiskim álasjóður styrki að nokkru endurnýjun hátaflotans eins og togaraflotans.

í  áttunda kafla eru nokkur ákvæði, sein taka til kaflanna á undan. Er þar gert 
ráð fyrir því, að framlag Fiskim álasjóðs verði skoðað sem hlutafé eða stofnfé i 
fyrirtækjunum, sem þó sé ekki afturkræft eða seljanlegt nem á sam þvkki Alþingis  
koini til. Þvkir þetta réttara en að veita framlagið skilvrðislaust. Gildir þetta um  
öll framlög frá Fiskimálasjóði.

Þá er og heimilað, að Fiskim álasjóður megi, að þar til fengnu samþykki ráð- 
herra, kaupa eða byggja hraðfrystihiis i Reykjavik og starfrækja það.

Að efni frumvarpsins verður nánar vikið í framsögu.
Viðreisn sjávarútvegsins er það mál, sem íslenzku þjóðinni er nauðsynlegast,  

að nú sé tekið sem allra föstustum  tökum. Fyrir l'áum árum var landbúnaðurinn  
líkt á vegi staddur og sjávarútvegurinn er nú. Þá var hægara uni vik að hjálpa með  
aðstoð ríkissjóðs en nú er, því sjávarútvegurinn var þá ekki lamaður orðinn veru-  
lega, og gat því hlaupið undir baggann. En þó nokkuð hafi úr rætzt fvrir land- 
biinaðinum síðuslu árin, er hann þó enn ekki orðinn þess megnugur að veita út- 
gerðinni þann stuðning, er hún nú þarfnast. Þess vegna er ekkert slíkt lagt til í 
frumvai])i þessu. Hinn kosturinn er valinn, að revna að láta útveginn reisa sig 
sjálfan við með því að verja þvi gjaldi, sem hann, einn allra atvinnuvega, greiðir  
nú sérstaklega í rikissjöð —  en það er útflutningsgjaldið —  til þess að standa undir  
þeim tilkostnaði, sem nú verður að leggja í til þess að takast megi að rétta við hag 
útgerðarinnar.

Með flutningi þessa frumvarps leggur Alþýðuflokkurinn fram þær tillögur 
sínar í útgerðarmálum, sein hann telur allra mest aðkallandi, að komist i fram- 
kvæmd nú þegar, og eru svo alhliða, að þa>r taka til allra greina sjávarútvegsins  
að einhverju leyti. Atvinnuleysið við sjávarsíðuna og vonleysið, sem nú þegar er 
víða komið í þá menn, sem útgerð hafa rekið undanfarið, verður ekki minnkað né 
á hrott hrakið á annan veg en með alhliða framkvamidum og endurskipulagningu  
útvegsins.

Við flutningsmenn frumvarps þessa leggjum á |»að höfuðáherzlu, að frumvarp 
þetta verði afgreitt nú á þessu þingi, og erum fúsir til samstarfs við aðra flokka  
uin lausn þessara mála, ef hún getur orðið í aðalatriðum eins og ráðgert er í frum- 
varpi þessu.


