
Ed. 84. Frumvarp til laga
um breyting  á lögum nr. 46 19. mai 1930, um  fiskveiðasjóð íslands.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
Tölul. II. í 2. gr. laganna orðist þannig:
Tillag ú r rik issjóði, 1 m illjón  króna. Af upphæð þessari greiðast k r. 666666.67 á 

þann hátt, að rík issjóður tek u r að sér að greiða sem sína eigin skuld, frá  og með
1. jan ú a r 1938, eftirstöðvar af skuld fiskveiðasjóðs við Den danske Landsm andsbank 
í K aupm annahöfn, nú að upphæð d. k r. 666666.67.

Afganginn, kr. 333333.33, greiðir rík issjóður, eftir n án a ra  sam kom ulagi við stjó rn  
sjóðsins.

2. gr.
a. I stað „50 rúm lesta“ í a-lið 4. gr. laganna kom i: 150 rúm lesta.
b. B -liður sömu gr. orðist þannig: S tofnunar ið ju fy rirtæ k ja  i sam bandi við fisk-



veiðar, gegn fy rsta  veðrétti í frvstihúsum , lifrarbræ ðslustöðvum , fiskim jöls-
verksm iðjum  og öðrum  ið ju fy rirtæ k jum , sem vinna eingöngu eða að langm estu
leyti að hagnýtingu fisk iafurða.

3. gr.
5. gr. laganna skal orða svo:
Út á ný  skip með nýjum  vélum  m á lána a llt að helm ingi virðingarverðs. Sé 

einnig um  aukatryggingar að ræða, sem sjóðsstjó rn in  m etur gildar, m á lána allt að 
% virðingarverðs, og sé skipið byggt h ér á landi, a llt að T4o virðingarverðs.

Um lán ú t á skip eldri en eins á rs  fer eftir ákvörðun sjó ð sstjó rn arin n ar í hvert 
skipti.

Lengsti lánstím i samkv. a-lið 4. gr. er 12 á r og hám arkslán  ú t á eitt skip, með 
eða án  aukatrygginga, 48 þúsund krónur.

4. gr.
6. gr. laganna skal orða svo:
Út á eignir, sem tilg reindar eru  í b-lið 4. gr., m á lána allt að % virðingarverðs, 

ef um  ný ja  eign er að ræða. Lengstur lánstím i er 15 á r  og hám ark  láns 35 þús- 
und krónur.

5. gr.
7. gr. laganna skal orða svo:
Vextir a f  lánuin  ú r  fiskveiðasjóði skulu vera 5%  — fim m  af hundrað i — á ári 

og greiðast fy rirfram  fy rir  e itt á r  í senn, eða fy rir  h lu ta  ú r  á ri. m iðað við gjalddaga 
á lánum  ú r  fiskveiðasjóði, sem skal vera h inn  1. nóvem ber á r  hvert.

Nú e r afborgun og vextir eigi greitt fy rir  15. nóvem ber, og m á þá ennfrem ur 
reikna V2 c,í d rá ttarvex ti fy rir hvern  hálfan  m ánuð eða m inna, sem greiðsla dregst.

6. gr.
8. gr. laganna fe llu r niður.

7. gr.
11. gr. laganna fe llu r niður.

8. gr.
15. gr. lagánna, sem verður 13. gr., skal orða svo:
F iskveiðasjóður e r undanþeginn opinberum  gjöldum  og sköttum , hverju  nafni 

sem nefnast. B æ kur sjóðsins og kvittan ir, svo og skuldabréf fy rir  lánum  ú r  sjóðnum , 
umboð, veðleyfi og ábyrgðaryfirlýsingar gagnvart honum , eru  undanþegin  stim pil- 
gjaldi. E ignar- og veðbókarvottorð er skvlt að afgreiða til sjóðsins án  endurgjalds.

9. gr.
16. gr. laganna, sem verður 14. gr„ skal orða svo:
Y firum sjón fiskveiðasjóðs er i höndum  þess ráðherra , er fer með sjávarú t- 

vegsmál.
Útvegsbanki ís lands h / f  í R eykjavík hefir á hendi fram kvæ m dastjó rn  sjóðsins 

og annast alla s tarfræ kslu  hans. Skal fiskveiðasjóður vera sérstök deild í bankanum , 
mcð aðskildum  fjárhag  og bókhaldi.

K ostnaður við rek s tu r fiskveiðasjóðs (og skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda) greið- 
ist af tek jum  sjóðsins.

10. gr.
A e ftir 16. gr. laganna, sem verður 14. gr„ kem ur ný (15.) gr„ svo h ljóðandi:
Ákvæði 11., 12., 13. og 14. gr. skulu einnig gilda um  skuldaskilasjóð vélbátaeig- 

enda, eftir því sem við á.
11. gr.

Þegar lög þessi hafa hlotið  staðfestingu, skal m eginm ál þe irra  fellt inn  í lög 
nr. 46 19. maí 1930 og þau siðan gefin iit, svo brevtt, sem lög frá  Alþingi.



G r e i n a r g e r ð .
Sú skipun, sem nú er á fiskveiðasjóði íslands, var gerð ineð lögum nr. 46 19. 

m aí 1930, og var til þess ætlazt, að sjóðurinn  vrði efldur injög h ra tt. Sam kvæmt 
þeim  lögum ber rik issjóði að leggja sjóðnum  eina m illjón  kr., er greiðast skyldi að 
fu llu  fy r ir  1. jú n í 1941, og var siðar ineð reglugerð ákveðið, að fram lag  rík issjóðs 
skyldi vera 100000 kr. á ári frá  því árið  1930. Auk þess var sjóðnum  ákveðíð litið 
b ro t ú r hundraðsh lu ta  af gjaldi a f ú tflu ttum  sjávarafurðum , eða VhV ,  sem ekki v irtist 
geta num ið nem a litlu  til eflingar sjóðnum , þar sem það var aðeins Vr.', h lu ti þess 
g jalds til h ins opinbera, sem greitt var þá af þessuin afurðum . Á þeirn sjö árum , 
sem liðin eru siðan lög þessi voru sett, hefir fiskveiðasjóður fengið beint frá  útgerð- 
inni, vegna þess ákvæðis, er hér um  ræ ðir, um 330 þúsund krónur, og gefur það nokkra  
bendingu um, hversu  fljó tt hefði m átt gera fiskveiðasjóð sterka lánsstofnun, ef fallizt 
hefði verið á að láta helm ing útflu tn ingsgjalds sjávarafu rða renna til hans í nokkur 
ár, m eðan tæ kt þótti að halda þeirri g jaldskvldu óbrey ttri frá  því, sem v ar 1930. 
R ík issjóður hefir enn ekkert lagt af m örkum  til sjóðsins sam kvæm t lögunum  frá 
1930. H insvegar var tekið lán handa sjóðnum  í D anm örku með ábyrgð rik issjóðs, 
og nem a vextir og afborgan ir a f því á ári uin 120 þús. kr.

Þegar sjóðurinn  þannig verður að starfa  með dýru  lánsfé, er ekki von til þess, 
að han n  geti vel fullnæ gt h lutverk i sínu. Þetta  hefir löngu verið  ljóst, og hafa  ým sar 
tilrau n ir  verið gerðar af Alþingi á undanförnum  árum  til þess að efla sjóðinn.

Á fim m  undanförnum  þingum  hafa  sjálfstæ ðism enn borið fram  frum vörp  til 
eflingar fiskveiðasjóðnum . Og á Alþ. 1935 koinu fram , auk  frum varps sjálfstæ ðis- 
m anna, sitt frum varpið  frá  hvorum , fram sóknarflokks- og alþýðuflokksm önnum .

Skal nú drepið á þær helztu leiðir, sjóðnum  til eflingar, sem á hefir verið bent 
í nefndum  frum vörpum .

í frum vörpum  sjá lfsta‘ðism anna hefir ja fn an  verið lagt til sem aðalráðstöfun, 
að rík ið  taki að sér að greiða eftirstöðvar láns þess, e r tekið var í L andm andsbank- 
anum  danska handa sjóðnum . A þann hátt m vndi rik ið  geta fullnæ gt að nokkru  leyti 
ákvæðum  laganna frá 1930 um þennan sjóð.

Þá fóru  tillögur sjálfstæ ðism anna fram  á, að helm ingur iitflu tn ingsgjaldsins af 
sjávarafu rðum  rvnn i í sjóðinn, unz hann væri orðinn sty rk  lánsstofnun. E n þá var 
stefn t að því um  leið, að sjóðurinn  vrði með tím anum  fæ r um  að standa u n d ir endur- 
n ý jun  fiskiskipastó ls landsm anna vfirleitt, að toguruin  m eðtöidum .

F rum varp  alþýðuflokksm anna frá  þinginu 1935 og frum varp  fram sóknarflokks- 
m anna frá  sam a þingi, um starfsem i þessa sjóðs, lögðu höfuðáherzluna á það að 
auka heim ild þá, sem er i lögum sjóðsins, til ú tgáfu  handhafavax tabréfa með ábyrgð 
rikissjóðs. Var í báðum  þessum  frum vörpum  lagt til að tvöfalda heim ildarupphæ ð- 
ina ú r einni og hálfri m illjón  up]> í þ rjá r m illjón ir kr.

í frum varpi alþýðuflokksm anna var auk þess lagt til, að hundraðsh lu ti ræ ktun- 
arsjóðs af ú tflu ttum  afurðum  rvnni í fiskveiðasjóð, þegar þetta tillag  til ræ k tunar- 
sjóðs hefði náð vissri upphæð.

H ér hefir aðeins verið m innzt á þær h liðar þessara frum varpa allra , sem snúa 
að fjáröflunarleiðum  fiskveiðasjóði til handa. E n auk  þess höfðu þau öll inni að 
halda ým s ö nnur ákva'ði um  brey tingar á lánsskilyrðum  og ú tfæ rslu  á starfssviði 
sjóðsins.

Æ tti það, sem að fram an segir, að vera na'gilegt til að sýna fram  á, hve mjög 
þörfin  fv rir  um bæ tur á þessari stofnun hefir gert vart við sig undan farin  ár.

Um álit sjó ð sstjó rn arin n ar (b an k astjó rn ar Ú tvegsbankans) m á vísa til eftir- 
farandi ú td rá tta r  ú r bréfi hennar til Alþingis um þetta m ál, sem p ren taður var með 
greinargerð fv rir  frum varpi sjálfstæ ðism anna á siðasta þingi. I b réfinu  segir svo:

„Það verður naum ast h já  því komizt að auka starfsfé fiskveiðasjóðs áð u r en 
langt um  liður, ef sjóðurinn  á ekki að draga m jög tilfinnanlega ú r  lánveitingum  á 
næ stunni frá  þvi, sem verið h efir siðastliðin 5 ár.



Vér vitum  að vísu, að erfið le ikar eru á greiðslum  ú r  rík issjóði, en vér teljum  
það hina m estu nauðsyn að auka fjárm agn sjóðsins. Vér teljum  því rétt, að hv. 
sjávarútvegsnefnd beini sérstaklega athvgli sinni að því að auka starfsfé sjóðsins, 
eins og rau n ar er sam eiginlegt með þessum  frum vörpum , þó tt það kom i fram  á mis- 
m unandi hátt, og viljum  vænta, að nefndinni tak ist að finna til þess heppilegar 
leiðir.“

Sjóðsstjórnin andm æ lir m jög ákveðið, að sú leið sé fa rin  að auka starfsfé sjóðs- 
ins með lántökum . Um þetta atrið i segir s jóðsstjó rn in  m. a.:

„H efir hér að fram an  verið bent á það, að lán tökur h an d a  sjóðnum , er hann  
æ tti s já lfu r að standa undir, sé varhugaverð  leið til þess að auka  ú tlán  sjóðsins. Ef 
ríkið tæki að sér að greiða sjá lft danska lánið, m undi það auka starfsfé  sjóðsins 
sem svaraði afborgunum  og vaxtagreiðslu, en sú fjárhæ ð er nú  liðlega 120000 k ró n u r 
árlega. Lítið eitt hæ rri fjárhæ ð en hið árlega tillag, sem ríkrssjóði var æ tlað að 
greiða í fiskveiðasjóð sam kvæm t lögunum  frá  1930, en ekki hefir verið gert.“

Nú hefir svo skipazt, að afnum ið hefir verið ú tflu tn ingsgjald ið  af saltfiski, og 
eru  m jög hávæ rar k rö fu r um  það m eðal útvegsm anna, að afnem a beri með öllu út- 
flutn ingsgjald  til rík issjóðs a f  s jávarafurðum , hverju  nafni sem nefnast. Sýnist m argt 
m æla með þvi, að til þess h ljó ti að draga fy rr  eða siðar. E ins og nú  er kom ið hag út- 
vegsins, e r ekki heldur liklegt, að hann  geti staðið u n d ir sérstöku  gjaldi svo nokkru  
nem i til fiskveiðasjóðs, og v irð ist þvi ekki ré tt að halda þeirri k rö fu  fram , eins og nú 
h o rfir  við.

F lutningsm enn þessa frum varps, sem teljast til þriggja stæ rstu  flokka þingsins, 
hafa  á h inn  bóginn orðið ásá ttir um  að fa ra  þá aðalleið til eflingar sjóðnum , sem 
sjálfstæ ðism enn hafa bent á í frum vörpum  sínum , þá, að sjóðurinn  fái i um ferð, til 
v iðbótarlánveitinga árlega ú r sjóðnum , þá upphæð, sem nii verður hann  að greiða i 
a fborganir og vexti af danska láninu.

F lutningsm enn te lja  ekki heppilega þá leið, að afla fiskveiðasjóði f já r  með út- 
gáfu handhafavaxtabréfa frek ar en orðið er.

í sam ræm i við þann tilgang frv. að öðru leyti, að létta u nd ir með þeim, er lán 
þurfa að fá ú r fiskveiðasjóði, er lagt til, að ákvæði 7. gr. laganna falli n iður. Það 
heim ilar s tjó rn  fiskveiðasjóðs að leggja árlega T4 Vr aukagjald  á lán hvert, e r renni 
í sjóð, hliðstæ ðan varasjóði, og var þeim sjóði æ tlað að bæ ta fiskveiðasjóði þann 
halla, sem hann  kynni að biða vegna sjóveða í veðsettum  skipum . Þ etta  var á sín- 
um tím a talið að m yndi nægja til þess að sjóðurinn  gæti lánað gegn veði einungis í 
skipum  án  fasteignatryggingar. Reyndin hefir sam t sem áður orðið sú, að sjóðurinn  
hefir ekki séð sér annað fæ rt en að halda upptekinni venju og k re fjas t áfram hald- 
andi fasteignaveðs sem aukatryggingar, þegar hann  hefir veitt lán  ú t á skip.

R étt þ yk ir að b rey ta til m una ákvæðum  4. gr. laganna, um  það, hve stór skip megi 
fá lán ú r sjóðhum . Mjög tv ísýnn  hagur er að því að hafa  slík ákvæði þröng. Tví- 
m æ lalaust er það hentugra, að þeir, er byggja v ilja  skip og fá lán  ú r  sjóðnum , hafi 
sem fy llstan  ák vörðunarré tt um  stærð skipanna, innan  skynsam legra takm arka. 
T il þess að verksvið sjóðsins hald ist í hendur við au k n a r fram farir í fiskiðnaði, 
hverskonar sem eru, virð ist og ré tt að b rey ta orðalagi b-liðs 4. gr. laganna, eins og 
gert e r með frum varpinu . Þá er og rým kuð heim ild um  lánsfjárhæ ð ú t á ný  skip, 
ef líka fylgir aukatrygging í fasteign eða öðru, sem tryggingarhæ ft er. E nnfrem ur 
er ákvæði um  það, að lána megi hæ sta upphæð hlutfallslega, m iðað við virðingar- 
verð, ú t á þau skip, sem sm íðuð eru hér á landi, og er þetta til að styð ja innlenda 
skipasiníði.

Með frum varpi þessu er gert ráð fy rir  því, að ákvæði 8. gr. laganna, um  skyldu 
til að leggja fé í varasjóð, falli niður. V arasjóður fiskveiðasjóðs m un  nú nem a um  
150 þús. k r. Með þeirri tilhögun, sem frv. gerir ráð  fyrir, að verði fram vegis, að 
fiskveiðasjóður hæ tti að starfa  með lánsfé, m yndi varasjóði þeim, sem nú  er til, einnig 
verða varið  til ú tlána.

Loks má geta um vextina. Þeir eru  nú 6%, auk þess sem hver lán takandi skal



greiða 1% a f lánsupphæ ðinni í varasjóð deildarinnar um  leið og hann  tek u r Iánið. 
Sam kvæm t frum varp inu  er gert ráð  fyrir, að vextir lækki n iður í 5%, og að 1% lán- 
tökugjaldið  verði alveg fellt n iður, auk  þess sem lagt er til, að Vi % árlegt aukagjald  
í tryggingarsjóð sé látið  hverfa. E r með þessu stefnt að töluverðum  létti fy r ir  við- 
skiptam enn fiskveiðasjóðs.


