
Ed 147. Nefndarálit
um frv. til 1. uni að reisa ný ja r  sildarverksmiðjur.

F rá  sjávarútvegsnefnd

Nefndin hefur haft til a thugunar frum varp  á þskj. 64, ásamt breytingum  þeim, 
sem gerðar voru á því í Nd. samkv. þskj. 124. Hefur hún  ýtarlega ræ tt málið og orðið 
sannnála um, að rétt sé eftir a tvikum að leggja til, að frumvarpið verði samþ. óbreytt 
eins og Nd. hefur gengið frá  því, þar sem allar breytingartillögur m undu torvelda 
framgang málsins á þessu þingi og ef til vill stöðva það. Nefndin vill hins vegar 
benda á, að hún  telur b rýna  nauðsyn á því, að rannsakað sé til hlítar, áður en hafizt 
er handa um byggingu þessara framkvæmda, hvort heldur er í heild eða hverri 
verksmiðju út af fvr ir  sig, hvar hyggilegast sé að reisa verksmiðjurnar, og ja fn fram t 
hvort æskilegt sé, að þær séu re istar sem einnar samstæðu verksm iðjur eða sem stig- 
og fjölsamstæðuverksmiðjur. Við þá rannsókn ber að taka til greina möguleikana til 
þess að hagnýta sem bezt allt hráefni, sem til fellur jafn t í smáum stíl sem stórum, 
atv innuþörf héraðanna, dreifingu vinnuaflsins og afkonnimöguleika sjálfra fyrir- 
tækjanna. Þá vill nefndin einnig benda á, að nauðsynlegt sé að rannsaka  til h lítar 
möguleika alla fyr ir  kælingu s íldarinnar í sérstökum þróm, þar sern slíkt hefur óneit- 
anlega þann  kost i för með sér, að starfstíma verksmiðjanna inætti lengja að miklum 
m un og ja fn fram t spara mikið fé í stofnkostnaði.

í trausti  þess, að rík isstjórnin  láti slíkar rannsókn ir  fa ra  fram, áður en 'haf iz t  
er handa um byggingu verksmiðjanna, leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþ. 
óbreytt eins og Nd. hefur gengið frá  því.
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