
Nd. 20. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 110 9. okt. 1941, um fiskveiðasjóð íslands.

Flm. : Sigurður Kristjánsson.

1. gr.
2. gr. laganna orðist svo:

a. Stofnfé sjóðsins er: Eignir fiskveiðasjóðs íslands og skuldaskilasjóðs vélbáta- 
eigenda eins og þær eru nú.

b. Tekjur sjóðsins eru:
1. Hundraðsgjald af útfluttum  sjávarafurðum  samkv. lögum nr. 47 19. maí 1930, 

um fiskveiðasjóðsgjald.
2. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, sem ríkissjóður innheim tir samkv. lögum 

nr. 63 28. jan. 1935.
3. Vextir.

2. gr.
3. gr. laganna fellur niður.

3. gr.
A-liður 4. greinar laganna orðist svo:
Skipakaupa og skipabygginga. Hafi sjóðurinn ekki nægilegt fé til þess að full- 

nægja lánsþörfinni, skulu skip innan 150 smál. sitja fyrir lánum.

4. gr.
Aftan við 5. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Sjóðurinn lánar aðeins gegn 1. veðrétti.



5. gr.
í stað orðanna „41/2irí — fjórir og hálfur af hundraði“ í 7. gr. laganna kemur: 

!irv — þrír af hundraði.
6. gr.

Á eftir 7. gr. koma tvær nýjar greinar, ei verða 7. og 8. gr., svo hljóðandi: 
a. (7. gr.): Við fiskveiðasjóð skal stofna sérstaka deild, er hefur það hlutverk að 

veita styrki til byggingar fiskibáta innan 150 smálesta. Ríkissjóður leggur sjóði 
þessarar deildar 2 m illjónir króna á árinu 1943, og auk þess ganga til hans frá 
1. jan. 1943 33x/3% af tekjum  fiskveiðasjóðs af útflutningsgjaldinu.

Úr sjóði þessum skal veita styrki til kaupa og byggingar nýrra skipa, sem 
fiskveiðasjóður veitir 1. veðréttar lán til og minni eru en 150 smálestir brúttó. 
Styrkur til hvers skips má nema allt að 25% af kaupverði eða byggingarkostnaði 
skipsins og veitist til skipa, sem byggð eru að nokkru eða öllu leyti eftir árslok 
1941.

h. (8. g r .) : Útborgun lána samkv. 5. gr. laganna og styrkja samkv. næstu grein hér 
á undan skal haga svo, að % láns og styrks greiðist, þegar kjölur er lagður og 
meginhluti efnis er kominn á staðinn, %, þegar skipið er byrt og þiljur lagðar 
og vél skipsins komin á staðinn. Lokagreiðsla fer fram, þegar skipið er full- 
smíðað, virt og vátryggt.

7. gr.
Breytingar þessar skal fella inn í lög nr. 110 9. okt. 1941, um fiskveiðasjóð ís- 

lands. og gefa lögin siðan lit svo breytt.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Fiskveiðasjóður hefur starfað í 37 ár. Á þessum árum  hefur vöxtur hans orðið 

lítill. Allar eignir hans eru rúm ar fjórar m illjónir króna. Annað fé hefur sjóðurinn 
ekki til umráða.

Sjóðurinn hefur aldrei haft sérstaka stjórn. Útvegsbanki íslands hefur stjórnað 
honum. Mönnum er tamast að hugsa sér sjóðinn sem smádeild í Útvegsbankanum. 
Að m innsta kosti vantar mikið á það enn, að menn skilji almennt, hvert hlutverk 
sjóðsins á að vera. En hlutverk hans verður að vera það að fullnægja stofnlánaþörf 
sjávarútvegsins.

Með frv. því, sem þessi greinargerð fylgir, eru gerðar þessar höfuðbreytingar á 
lögunum um fiskveiðasjóð íslands:

1. Sjóðnum er samkv. frv. ætlað allt útflutningsgjald það af sjávarafurðum, sem 
rikissjóður innheim tir til eigin þarfa, en nú fær sjóðurinn aðeins úi þessa útflutn- 
ingsgjalds. Með þessum tekjum  mundi sjóðurinn brátt rísa undir aðalhlutverki sínu, 
að fullnægja stofnlánabeiðnum til vélbátabyggingar.

2. Lagt er til, að 3. gr. laganna falli niður. En af því leiðir, að sjóðurinn starfar 
þá eingöngu með eigin fé.

Ef hins vegar yrði að því ráði horfið að láta sjóðinn nú þegar sjá fyrir stofn- 
lánum til byggingar hinna stærstu fiskiskipa, yrði að sjálfsögðu að afla sjóðnum fjár 
með láni. Þeirri breytingu má koma fram, ef reynslan sýnir, að til sjóðsins verði 
leitað vegna slíkra stórframkvæmda.

3. Lagt er til að útlánsvextir sjóðsins verði 3% á ári.
Sjóðurinn getur vel haft útlánsvextina svona lága, ef hann starfar ekki með láns- 

fé. En á því er mikil nauðsyn, að vaxtakjörin séu létt, þvi að lán til skipabygginga, 
eru ekki veitt til langs tima. Hjá fiskveiðasjóði er lengsti lánstími 15 ár. Afborgan- 
irnar leggjast því þungt á i erfiðum rekstrarárum , og mega þungar vaxtagreiðslur 
ekki bætast ]iar við.



4. í 6. gr. er gert ráð fyrir, uð í lögin bætist tvær nýjar greinar um bátabyggingar- 
styrki, og er ætlazt til, að rikissjóður leggi þessum sérstaka sjóði tvær millj. króna 
á árinu 1943, en að sjóðurinn fái auk þess Vz af útflutningsgjaklinu.

Þetta er ekki algert nýinæli, því að styrkir til bátabygginga hafa verið veittir 
nokkrum  sinnum. Skoðanir þeirra, sem vit hafa á, eru ekki skiptar um það, að bvgg- 
ingarstyrkir þessir hafi orðið til mikilla happa, þótt við nögl væru skornir.

Byggingarkostnaður vélbáta er varla undir 7—8 þús. kr. á smálest. Það verður 
því að afskrifa mjög ört. Þetta geta ekki aðrir en auðmenn, nema sérstakar ráðstaf- 
anii', eins og þessi sjóðsstofnun, komi til. En þá væri illa farið, ef dugandi litgerðar- 
menn, þótt eigi séu fésterkir, gætu ekki endurnýjað útgerð sína, án þess að hún lenti 
strax ú fjái-hagslega ótryggan grundvöll. Eða ef það ætti niður að leggjast. að efni- 
legir fiskiixienn geti komið sér upp flevtum, án þess að gjaldþrot hangi yfir höfðunx 
þeirra á fvrsta ári.

Enginn þarf heldur að sjá ofsjónum yfir því fé, seru hér um ræðir, því að það 
verður ekki tekið frá öðrum eix iitgerðinni sjálfri.

Til glöggvunar fer hér á eftir yfirlit unx hag fiskveiðasjóðs og rekstur hans á 
árabilinu 1930—1942.

Nokkrir liðir úr reikningum fiskveiðasjóðs fslands árabilið 1930—1942.
V / o  Fiskv,-

sjóðsgj.  af kánvei t - Höfuðstóli í árslok
útfl. sjávar- ingar T ap  á Útlán i Stofn- Va ra -
a fu rð u m ') á á r in u ú t lán u m árslok sjóður sjóður

31. d e s .  1930 . ,, ,, 99 368355.75 697856.30 99

1931 . * 9 9 801012.00 1082846.95 700791.30 8077.05
1932 . . 40989.20 321200.00 ,, 1215185.00 750670.76 12976.29
1933 . . 48168.86 263000.00 ,, 1290075.00 822517.44 39880.77
1934 . . 51633.74 193200.00 ,, 1357520.82 898302.79 67754.26
1935 . . 48566.20 295350.00 1898.10 1565514.82 975159.18 102038.50
1936 . . 45921.83 331100.00 1837.21 1723545.80 1042396.10 131174.64
1937 . . 47077.93 47200.00 3190.40 1610250.80 1145656.87 163413.82
1938 . . 57318.75 293050.00 5138.12 1738958.70 1307393.77 197150.85
1939 . . 59401.07 503800.00 ,, 2034901.90 1518077.42 228689.02
1940 . . 68100.68 586660.00 ,, 2211310.00 1954802.16 267313.09
1941 . . 138441.19 782400.00 99 2461245.00 3547213.42 313399.82

31. okt. 1942 . . 203593.36 1224900.00 1 9 3331311.80 4022336.84 313399.82

Aðrar aðaltekjur sjóðsins, auk vaxta á ofangreindu tínxabili, hafa verið:
1. Framlag ríkissjóðs................................................................................... kr. 1000000.00
2. Fi'á skuldaskilasjóði ................................................................................  — 850358.90
3. Ví af útfl.gjaldi 1941 (% árið), greitl á árinu 1942 .......................  — 271530.06

1) FiskveiöasjóðsgjaldiiX k e m u r  ári s iðar  í ie ik n in g a  fiskveiðasjóðs en ]>að er inn lie im t  í ríkissjóð.


