
Sþ. 212. Tillaga til þingsályktunar
iini íið skora á rík isstjórnina að láta reisa sem entsverksm iðju og áburðarverksm iðju .

F rá  Jóni Pálm asyni og Þorsteini Þorsteinssyni.

Alþingi á ly k tar  að fela rik isstjórninni að annast um, að tafarlaust verði hafizt 
handa um byggingu sem entsverksm iðju og áburð arverksm ið ju , ef rannsókn sú, sem 
fram kvæ m d hefur verið að tilhlutun rik isstjórnarinnar, leiðir í ljós, að tiltækilegt 
sé að ráðast í þessar fram kvæ m dir.

G r e i n a r g e r ð .

L an dbún aðurinn islenzki er nú i hættu af ým suin orsökum . Skortur á vin nuafli  
og sjúkdóm ar í búfénaði eru sem stendur ískyggilegustu  meinin. En fram undan er 
áburðarvöntun og vöntun á byggingarefni, ef lengi helzt það stríð, er nú geisar. Örð- 
ugleikarnir m unu þá fara  sívaxandi um kaup og innflutning þessara þýðingarm iklu  
vörutegunda. Skipakostur fer  vafa laust m innkandi eftir þvi, sem lengra liður. Flutn- 
íngsgjöld eiga þá eftir að h æ kka  til muna frá  því, sein nú er. A ð sama skapi m un verð- 
lag einnig hæ kka á öllum aðfluttum  vörum , og lik urnar  fy r ir  þvi að geta fengið bygg- 
ingarefni og áburð o. fl. fara vafa laust m innkandi af öðrum  ástæðum. K em ur þar til 
greina skortur á vinnuafli  og vaxandi örðugleikar um allan iðnað í stríðslöndunum. 
J afnfram t er það augljóst, að stofnkostnaður við hvers kon ar  fv r ir tæ k i  1111111 stór- 
lega hækka, eigi aðeins meðan stríðið stendur, heldur einnig áfram  fyrst  á eftir. Það 
skiptir því a far  m iklu  máli um slík n a u ð s yn ja fy r irtæ k i  eins og þau, er hér 11111 ræðir, 
ef unnt væri að kom a þeim upp hið bráðasta. Ella  gæti það orðið ókle ift  fv rr  en ein- 
hvern tíma eftir stríð. Þó stofnkostnaður hljóti eðlilega að verða m ikill  eins og nú 
stendur, þá er einnig á hitt að líta, að fram leiðslan vrði í háu verði meðan stríðið er. 
Mætti þá svo fara, að nokkuð vrði  búið að læ kka stofnkostnaðinn með rekstrarhagn- 
aði, áður en verðfallið  á ölknn sviðum skellur vfir .  Nú m un vera nýlega búið að 
kaupa m ikið efni fy r ir  hitaveitu R eyk jav ik u r,  og tilboð eru á leiðinni i rafveitu  í 
Arnessýslu  o. fl. fram kvæ m dir. V a u i  því  ef til vil l  hentugt tæ kifæ ri til að revna 11111 
Jeið að fá keypt efni í þær þ ý ð in g a n n ik lu  ve rk sm ið ju b yg gin gar  og annað, sem til 
þarf, áður en örðugleikarnir  vaxa frá því, sem orðið er við flutningana.

Um nauðsyn landbúnaðarins á þessu sviði gerist eigi þ ö rf  að fjö ly rð a  m ikið. Hún 
ætti að vera ölluin Ijós. L élegar h úsabyggin gar  er eitt af því, sem ham lar velgengni 
sveitanna ineira en flest annað. A því sviði er mestur m u nu r á Mfsþægindum sveita og 
kaupstaða og' þar er því eitt sterkasta a flið  til að laða uppvaxandi fó lk ið  til kaup- 
staðanna. Innlend sem entsverksm iðja gæti því  orðið óútreiknanlegt fra in faraspor 
fv r ir  sveitir þessa lands, ef vel tækist. En hún væ ri það eigi eingöngu f y r ir  sveitir, 
heldur einnig fv r ir  kauptún og kaupstaði, fy r ir  landið allt.

Um áb u rð arve rk sm ið ju n a  má segja n o kku ð svipað. E f  aðflutn ingur á áburði 
teppist, þá er o kkar  ræktun í voða, og þar með sú m atarfram leiðsla, sein þ jóðinni er 
nauðsynlegust, ekki sízt á stríðstíma. B ygg in g  á bu rð arverksm ið ju  er því inál, sem 
gæti orðið til l íf tryggingar  fv r ir  landbúnaðinn og þ jóðina  alla.

A  þessu sviði er því  vissulega þ ö rf  á skjótum  og d ugm iklum  ráðum.
N ánar í framsögu.


