
Nd. 64. Frumvarp til laga
um að reisa n v ja r s íldarverksm iðjur á N orðurlandi.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
R ík isstjó rn inni er heim ilt, eins fljó tt og ástæ ður leyfa, að láta reisa n ý ja r síldar-

verksm iðjur, með .“30 þúsund m ála afköstum  á sólarhring, á eftir töldum  stöðum :
1. Á Siglufirði, 10 þúsund m ála verksm iðju.
2. Á R aufarhöfn, 5 þúsund m ála verksm iðju.
3. Á Húsavik, ö þúsund m ála verksm iðju.
4. Á Sauðárkróki, 5 þúsund m ála verksm iðju.
á. Á Skagaströnd, 5 þúsund m ála verksm iðju.



2. gr.
R íkisstjórn inni heim ilast að taka lán fy rir  hönd rík issjóðs, að upphæ ð allt að 

25 m illjón ir króna, eða jafngild i þ e irra r upphæ ðar í erlendri m ynt, til greiðslu kostn- 
aðar, sem leiðir af fyrirm æ lum  1. gr.

3. gr.
Um stofnun og rek stu r verksm iðja þeirra, er um  ræ ðir í 1. gr., fer að öðru leyti 

eftir lögum nr. 1 1. jan ú a r 1938, um síldarverksm ið ju r rík isins.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta  er flu tt eftir tilm æ lum  atv innum álaráðherra, og fylgdu því eflir- 

fa rand i athugasem dir og skýH ngar:
„R ík isstjó rn inni hafa borizt tilm æli frá  stjó rn  síldarverksm iðja  rík isins um, að 

rík isstjó rn in  aflaði lagaheim ildar til þess að ráðast í byggingu síldarverksm iðja á 
N orðurlandi með 30 þúsund m ála afköstum  á sólarhring, og fylgdi tilm æ lum  þess- 
um eftirfarand i g re in arg erð :

„Þegar síldalverksm ið ju r rík isins hófu starfsem i sína 1930, voru afköst verk- 
sm iðjanna í landinu, að með talinn i fy rstu  verksm iðju  þeirra, um  9500 m ál á sólar- 
hring. Síðan hafa  afköst sildarverksm iðjanna í landinu verið auk in  sm ám  sam an, 
svo að þau eru  nú rúm  40 þús. m ál á sólarhring, þar af nem a afköst síldarverk- 
sm iðja rik isins um  50%.

E nda þótt afköst verksm iðjanna hafi vaxið svona m ikið, hefu r kom ið greinilega 
í ljós, að enn þá van tar m jög m ikið á, að næ gilegur verksm ið jukostu r sé fy rir  hendi 
til þess að taka við b ræ ðslusíldarafla  síldveiðiflotans í góðum veiðiárum .

Sam kvæm t útreikn ingi Jóns G unnarssonar fram kvæ m darstjó ra síldarverksm iðja 
rik isin s hefði afli síldveiðiflotans sum arið 1940 getað orðið a. m. k. 75% m eiri, hefði 
hann  ekki tafizt frá  veiðum sökum  losunarbiða og veiðibanna. Þ a r sem aflinn  það ár 
nam  1651167 m álum , hefur veiðitapið sam kvæm t þessu orðið á þeirri síldarvertíð  ca. 
1240000 m ál sildar. T il þess að taka  á m óti því síldarm agni hefði þ u rft auk in  afköst 
síldarverksm iðjanna á N orðurlandi um  25 þúsund m ál á sólarhring.

Nú í sum ar hafa b ið ir sk ipanna eftir losun verið m jög m iklar, þ rá tt fy rir  það, 
að þá tttaka  í veiðunum  er nú  með m innsta móti. Veiðin ekki stunduð nem a með 101 
herpinót, þar af einu fæ reysku skipi, á m óti 171 herp inót af íslendingum , 28 af 
N orðm önnum  og Færeyingum , sem veiddu fy rir  íslenzku verksm ið ju rnar 1940.

B ræ ðslusíldaraflinn  á öllu landinu nam  hinn  8. þ. m. uin 800 þúsund m álum . Þ ar 
af höfðu sildarverksm ið ju r rík isins tekið á m óti rúm lega 50%.

B iðir skipanna eftir löndun hafa orðið mjög' m ik lar í sum ar. S tjórn  síldarverk- 
sm iðja rík isins hefu r tv isvar sinnum  neyðzt til þess að setja á fjögurra  daga veiði- 
bann í hvort sinn. H já öðrum  verksm iðjum  hafa einnig orðið m ik lar afgreiðslu tafir.

F'ram til 8. ágúst teljum  vér, að afli v iðskiptaskipa síldarverksm iðja rík isins, sem 
eru  með 71 síldarnót, hefði getað orðið 80— 100% m eiri en han n  er orðinn, ef skipin 
hefðu haft tafa rlausa  löndun. A furðir ú r því magni, sem síldarverksm iðjur rík isins 
voru  b ú n ar að taka  á m óti 8. ágúst, nám u um  8900 tonnum  af m jöli og 9500 tonnum  
af lýsi, eða að útflutningsverðm æ ti rúm um  12 m illjónum  króna. Vegna skorts á síldar- 
verksm iðjum  hafa því verðmæti, sem nem a allt að þessari upphæð, gengið ú r greip- 
um  síldarverksm iðja rík isins og v iðskiptam anna þeirra  á þeim 4 vikum , sem liðnar 
eru  af síldveiðitím anum . Þ a r sem veiðin er enn jiá í fullum  gangi og verksm ið ju rnar 
hafa ekki undan  að taka á móti, má búast við, að tapið af þessum  sökum  m uni nema 
m iklu h æ rri upphæð í xærtíðarlok.

H ér eru því svo m ikil verðm æti i húfi, að vér höfum  talið réttm æ tt að bera fram  
tillögur vorar um hvggingu hinna nýju  vcrksm iðja og lcita til þess heim ildar Alþingis



og rík isstjó rnar. Að fengnum  heim ildum  er æ tlun vor að hefjast handa þegar í haust 
um  undirbúning  að verksm iðjubyggingunum  og freista þess að kom a einhverjum  af 
þeim  upp fy rir  síldarvertíð  1943.

Við val á stöðum fv rir  h in ar ný ju  verksm iðjur hefur það fv rst og frem st vakað 
fy rir  oss, að s tað irn ir væ ru sem næ st síldarm iðunum , svo að sem skem m st væri að 
fa ra  með aflann til löndunar. Við það aukast aflam öguleikar sk ipanna að m iklum  
mun.

Vér viljum  geta þess, að dagana 29.—31. jú lí tók verksm ið justjó rn in  sér ferð á 
hendur til H úsavíkur og Skagastrandar til þess að kvnna sér sam eiginlega allar að- 
stæ ður fy rir  byggingu hinna nýju  verksm iðja á þessum  stöðum  og til að tryggja verk- 
sm iðjunum  nægilegt landrým i, ef Alþingi sam þykkti tillögur verksm ið justjó rnarinnar.

Á rangurinn  af þessum  viðræðum  varð sá, að bæði á H úsavík og Skagaströnd hafa 
sildarverksm iðjum  rík isins verið boðnar ókeypis þæ r stóru  lóðaspildur, sem verk- 
sm iðjustjórn in  og fram kvæ m dastjóri töldu þ ar heppilegastar sem verksm iðjustæ ði.“

Þ ar sem rik iss tjó rn in  er sam dóm a stjó rn  sildarverksm iðjanna um  hina m iklu 
þörf fy rir  fleiri s íldarverksm iðjur en nú eru í landinu, er með frum varpi þessu leitað 
heim ildar Alþingis til þess að ráðast í bvggingu þeirra  verksm iðja, er i frum varpi 
þessu gre in ir.“

N efndarm enn eru sam m ála um, að nauðsynlegt sé, að málið nái fram  að ganga 
á þessu þingi, en fu lltrú a r F ram sóknarflokksins í nefndinni taka fram  e f tirfa ra n d i:

1. Þ eir eru því sam þykkir, að ákveðin verði með lögum fram tíðarsk ipun  síldariðn- 
aðarins á vegum rík isins, og að re istar verði þæ r síldarverksm iðjur, sem um  get- 
u r  í 1. gr. frv., en telja rétt, að við sé bæ tt 5000 m ála verksm iðju  við vestanverðan 
H únaflóa, t. d. á Hólm avík. Ja fn fram t sé ákveðið, að rik ið  hafi einkarétt til að 
reisa verksm iðju til herzlu síldarlýsis, og verði hún re ist þegar rannsókn ir sýna, 
að slíkt sé tim abæ ”t.

2. Þ eir geta ekki að svo stöddu fallizt á að veita rík iss tjó rn in n i svo víðtæka lán- 
tökuheim ild sem farið  er fram  á í 2. gr. frv., enda ekki ástæ ða til þess, þ ar sem 
fy rirs jáan leg t er, að fy rst um  sinn verður ekki un n t að re isa allar þæ r verksm iðj- 
ur, sem um  getur í 1. gr. frv., m. a. vegna þess, að nægilega fu llkom in  hafnar- 
m annvirk i sk o rtir á sum um  stöðunum , og auk  þess van tar allar áæ tlan ir um 
kostnað við fram k væm dirnar. Enn frem ur telja þeir ástæ ðulaust að heim ila lán- 
töku erlendis, eins og frv. gerir ráð fyrir. Hins vegar geta þeir fallizt á nauðsyn- 
lega lántökuheim ild til byrjunarfram kvæ m da, enda verði fy rst re is ta r verksm iðj- 
u r  á þeim stöðum, þar sem skilyrði eru til, svo sem á S auðárkróki og Siglufirði. 
Þ eir PH ann og SkG ásk ilja  sér því ré tt til að flv tja  b rtt. um þessi og ö nnur atrið i

frv. við 2. um r. þess.
SK og SB leggja áherzlu á, að rík iss tjó rn in  leggi engar höm lur á, að einstakl- 

ingar, félög eða sveitarfélög fái að bvggja síldarverksm iðjur, og telja, að rik ið  eigi 
því aðeins að byggja síldarverksm ið ju r í stórum  stíl, að að rir verði ekki til þess að 
bæta ú r  þörfinn i fy rir n ý ja r verksm iðjur. Áskilja þeir sér ré tt til að kom a fram  með 
b rtt. við frv.

F J  leggur áherzlu á, að frv. verði sam þykkt sem allra  næ st óbreytt og hraðað 
verði fram kvæm dum  sem m est m á verða. Vill hann, að rík ið  reisi herzluverksm iðju  
fy rir sildarlýsi- og hafi til þess einkarétt, en te lu r óheppilegt að setja ákvæði um  það 
inn í þetta frv.


