
Sþ. 35. Tillaga til þingsályktunar
um m illiþinganefm l í sjá\arútvegsm álum.

Flm .: Eysteinn Jónsson, Bernharð Stefánsson, Gísli Guðmundsson,
Skúli Guðmundsson, Ingvar Pálmason.

Alþingi ályktar að kjósa fiinm manna m illiþinganefnd, er endurskoði og geri 
tillögur um löggjöf, er sjávarútveginn varðar, og athugi, á hvern hátt stuðningi rík- 
isins við þann atvinnuveg verði heppilegast fyrir  komið. Nefndin skal m. a. taka til 
athugunar félagsm ál útvegsmanna, verzlunarm ál þeirra, bæði kaup á nauðsynjum  til 
rekstrarins og sölu afurðanna, m öguleika til aukinnar vinnslu á afurðum  sjávarút- 
vegsins, starfsemi fiskim álanefndar og fiskim álasjóðs, hvernig bezt verði fullnægt 
lánaþörf útvegsins og tryggingarm ál útgerðarinnar. Enn frem ur hvernig heppilegast 
verði fyrir  komið stuðningi við endurnýjun fiskiflotans, bygg'ingu og viðgerð báta 
og skipa hér á landi og útvegun á vclum  til þeirra, ásamt því, hvar mest sé þörf fyrir 
hafnargerðir og lendingarbætur vegna fiskveiðanna.

Nefndin leiti tillagna og aðstoðar F iskifélags íslands. Kostnaður við nefndar- 
störfin greiðist úr ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .

Arið 1 9 2 7  var sett m illiþinganefnd í landbúnaðarmálum. Starfaði hún að endur- 
skoðun löggjafar uin landbúnaðarm álefni og gerði tillögur um ým is mál, er þann 
atvinnuveg varða. T. d. var núverandi ábúðarlöggjöf byggð á tillögum  hennar. Sams 
konar nefnd hefur aldrei verið sett til að fram kvæm a almenna athugun á málefnum 
sjávarútvegsins. A fskipti löggjafarvaldsins af sjávarútvegsm álum  hafa hins vegar 
hingað til einkum beinzt að því að leysa til bráðabirgða einstök vandamál, sem borið 
hefur að höndum, sbr. lögin um skuldaskilasjóð vélbátaeigenda, gengisbreytinguna 
1 9 3 9  o. fl. Flm. þessarar tillögu telja nauðsynlegt, að löggjafarvaldið taki sjávarút- 
vegsmálin til víðtækari m eðferðar og þá einkum afskipti og stuðning ríkisins við 
þau mál. F7 r það álit flm., að slíkt verði nauinast gert án athugunar í milliþinganefnd.

í lillögunni sjálfri er í nokkrum  aðalatriðum  gerð grein fyrir  þeim verkefnum, 
cr flm. hugsa sér, að nefndin taki til m eðferðar. Eru þar i fvrsta lagi nefnd félags-



mál útgerðarinnar. Til er gam all félagsskapur áhugamanna í sjávarútvegsm álum, 
Fiskifélag íslands, og hefur það félag notið styrks úr ríkissjóði. Nýlega hefur verið 
stofnað annað félag á þessu sviði, Landssamband útgerðarmanna. Þá er og starfandi 
Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda og félög smærri útveg'smanna í sumum verstöðvum. 
Væri athugunarefni, hvort ekki mundi heppilegt að gera Fiskifélagið að sams konar 
allsherjarfélagsskap sjávarútvegsins og Búnaðarfélag íslands er fyrir  landbúnaðinn. 
Ef horfið yrði að því ráði, virðist eðlilegt, að Fiskifélaginu væri falin svipuð umsjón 
og framkvæmd í sjávarútvegsm álum  og Búnaðarfélagið hefur nú í landbúnaðar- 
málum.

Nátengd því viðfangsefni, sem hér hefur verið nefnt, eru verzlunar- og iðnaðar- 
mál útvegsins, útvegun útgerðarvara, afurðavinnsla og afurðasala. Undanfarið hafa 
verið uppi ým sar tillögur um það, á hvern hátt tryggja megi á hagkvæmastan hátt 
nægar beitubirgðir fyrir  fiskiflotann allt árið. Er þetta óleyst mál víða á landinu og 
athugunarefni. Innkaup útgerðarinnar á olíu, salti og veiðarfærum  mætti og eflaust 
færa í betra horf, og keniur þá einkum til athugunar víðtæ kari félagsskapur en nú 
er uin útvegun þessara nauðsynja og veiðarfæraiðnaðurinn í landinu, enda sé liann 
samkeppnisfær við erlenda fram leiðslu. Þá eru athugunarefnin sízt færri í sambandi 
við afurðasölu sjávarútvegsins. Þ arf m. a. að athuga, hvað gera megi til að auka sölu 
hinna nýju  útflutningsvara, svo sem freðfisks og ým iss konar niðursuðuvara. Hag- 
nýting sjávaraflans er enn engan veginn svo fullkom in sem skyldi, en m ikið er undir 
því komið, að allt verðmæti þess, sem aflast, sé gert að söluhæfri vöru, svo sem tíðk- 
ast með þeim þjóðum, sem lengst eru kom nar í hagnýtingn hráefna. Iðnaðarfram- 
leiðsla úr sjávarafurðum  hefur farið m jög vaxandi á síðari árum og þá aðallega síld- 
ariðnaður. Niðursuðuvei’ksm iðjur hafa verið reistar og hraðfrystihús með styrk af 
opinberu fé, og er athugunarefni fyrir  nefndina, hvernig haga beri stuðningi við 
slíka starfseini í fram tíðinni og hverjir séu vaxtannöguleikar hennar og fiskiðnað- 
arins yfirleitt. Þ arf nefndin í því sambandi að gera sér grein fyrir  þeim árangri, sem 
náðst hefur með lögunum um fiskim álanefnd og stofnun fiskim álasjóðs.

Komið var á fót fyrir  alllöngu sérstakri lánsstofnun fyrir  sjávarútveginn, Fisk- 
veiðasjóði íslands. Hefur lánsstofnun þessi verið efld talsvert á síðari árum og ætlazt 
til, að hún annist stofnlán til vélbátaflotans og smærri iðnaðarfyrirtæ kja í þágu 
siávarútvegsins. Það er athugunarefni, ekki sízt á þeim tímuin, sem nii eru, hvað 
hæfilegt sé, að stofnlán þessi nemi m iklum hluta kostnaðarverðs. M. a. hafa komið 
frain tillögur um, að lit á skip, sem rekin væru með sérstöku fyrirkom ulagi, mætti 
veita hærri stofnlán en almennt gerist. Taka þarf til athugunar, hvernig bezt verði 
fullnægt allri stofnlánaþörf útvegsins og hvernig haga heri rekstrarlánum  til útgerðar.

Þá eru tryggingarm ál útgerðarinnar. Sett hafa verið lög 11111 vátryggingarfélög 
fýrir  vélbáta og' Samábyrgð íslands á fiskiskipum . Útgerðarmenn munu hafa ým sar 
tillögur um endurbætur á þeirri löggjöf, og lika þarf að athuga inöguleika til inn- 
Iendrar tryggingar allra fiskiskipa, stærri og smærri.

A undanförnum áruin hafa verið til m eðferðar á þingi tillögur 11111 jöfnunarsjóð 
aflahluta, i þeim tilgangi að tryggja fiskim önnum  viðunandi hlut, þegar illa árar. 
Það mál var fyrir  nokkru falið  ríkisstjórninni til undirbúnings, en sá undirbúningur 
hefur enn eigi fram farið, og athugun þess máls ætti því að vera eitt af verkefnum  
nefndarinnar.

Endurnýjun fiskiflotans er eitt af stærstu viðfangsefnum  næstu ára, og þarf að 
athuga, á hvern hátt ríkið á að styðja það. Smíði báta og' smærri skipa, svo og skipa- 
viðgerðir, hafa farið m jög i vöxt hér á landi í seinni tið. En stefna þarf að því, að 
a. m. k. smíði allra fiskiskipa og allar skipaviðgerðir geti farið fram hér á landi. Er 
]iá mikilsvert, að útbúnaður allur, aðstaða og tæki sé sem fullkom nast og eigi lakara 
en gerist i öðrum löndum, svo að Islendingar geti orðið sam keppnisfærir við aðra á 
þessu sviði. Þ arf að taka til athugunar, hvernig bezt megi stuðla að því af hálfu hins 
opinbera, að svo megi verða. í þessu sainhandi verður að minna á það, sem er mörg- 
11111 útvegsmönnum áhyggjuefni, að innflutningur véla til fiskiskipa er nú eftirlits-



laus, og vélategundirnar, sein inn eru fluttar, fleiri og m isjafnari að gæðuin en heppi- 
legt er. F yrir nokkrum  árum kom u fram  á Alþingi tillögur um rikiseinkasölu á mótor- 
vélum, í því skyni að bæta úr nefndum ágöllum, og einnig er nokkur áhugi fy r ir  því 
að hefja smíði m ótorvéla hér á landi. Er til þess ætlazt, að nefndin taki þessi mál 
til athugunar.

Eins og kunnugt er, leitar talsverður hluti vélbátaflotans á sumum tímum árs 
frá heimahöfnum sínum til annarra verstöðva, og mun þetta frem ur fara vaxandi. 
T il þess að slíkar ferðir beri æskilegan árangur, þarf að vinna að því að bæta að- 
stöðu bátanna í þeim verstöðvum, sem hér koma helzt til greina. Þ arf að athuga, 
hvern þátt rikið á að eiga í nauðsynlegum  fram kvæm dum  á slíkum  stöðum og hverjar 
verstöðvar eru hentugastar með jietta fyrir  augum. Komið gæti til mála, að hið opin- 
hera þyrfti að trvggja sér lönd á þessum stöðum, til að kom a í veg fyrir  óþarfa verð- 
hækkun þeirra.

Sjálfsagt virðist, að nefndin njóti við störf sín aðstoðar Fiskifélags íslands. T il 
þess er ætlazt, að nefndin hraði störfum svo sem unnt er, og er þess vænzt, að hún 
geti skilað áliti, a. m. k. uin einstaka þætti þessara mála, svo tímanlega, að næsta 
Alþingi geti tekið það til meðferðar.


