
Ed. 130. Nefndarálit
um frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 93 25. sept. 1942, um að reisa ný ja r  síldarverksmiðjur.

F rá  m inni hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndarmenn gátu ekki orðið sammála urn afgreiðslu nrálsins. Einn nefndar- 
m anna (GÍG) lýsti y fir  því, að hann  vildi gera breyt. á frv., og' rneð því að annar 
nefndarm aður (IngP) taldi sig m undu geta fellt sig við þær breyt., má vænta þess, að 
þeir skili sameiginlegu meirihlutaáliti. Minni h lu tinn  vill hins vegar benda á, að ef 
frv. er samþykkt, er með því settur óþarfur fjö tur á fram tak einstaklinga, sem líklegt 
er, að valdi aðeins erfiðleikum þeim, scm nú eða síðar binda fé og s tarfskrafta  í þess- 
um atvinnurekstri, en slíkt er þjóðinni engan veginn hollt.

Nefndin hafði aflað sér ýmissa gagna snertandi þetta mál, svo sem skýrslna og 
áætlana sérfræðinga viðvíkjandi byggingu og rekstri  lýsisherzlustöðva, og' sýna gögn 
þessi, að það væri engan veginn óeðlilegt, að hér risu upp fleiri en ein slík stöð. Hins 
vegar bera þau það með sér, að ófrávíkjanleg nauðsyn sé til þess, að eftirfarandi 
meginskilyrði séu fvr ir  hendi, áður en slík stöð sé reist og henni valinn staður:

1. Nægilegt hráefni á þeim stað, sein stöðin er reist, svo að m illiflutningar á hrá- 
efni þurfi ekki að eiga sér stað.

2. Næg'ilegt ódýrt ra lm agn til vetnisframleiðslu og vélarekstrar, t. d. ekki hæ rra  raf- 
magnsverð en 4 aura hver kw-stund.

3. Að unn t sé að sameina sem mest rekstrarfé, mannahald, olíugeyma, hús, vélar og 
önnur útgjöld við hráefnisstöðina, sem framleiðir lýsið.
Þeir sérfræðingar, sem athugað hafa þetta mál, fullyrða einnig, að sé ekki unnt 

að uppfylla 1. og 2. atriðið, þá sé ekki gerlegt að reisa stöðina á þeim stað, þar sem 
þau skilyrði eru ekki fyr ir  hendi. Hvað snertir nægilegt hráefnismagn, telja þeir, að 
7500 smálestir af lýsi sc nægilegt til þess, að reisa megi þar upp og reka stöð, sem 
hreinsi 25 smálestir á sólarhring og vinni þá allt árið. Slikar stöðvar hafi verið reistar 
viða, m. a. einar þ r já r  í Danmörku, og gefizt vel. Miðað við, að þessi skilyrði öll séu 
til staðar, er kostnaðurinn  við lýsishreinsunina áætlaður 145 kr. á hverja  smálest, og 
er jiá gengið ú t  frá  kostnaðaiverði eins og jiað var 1939, en umbúðir, flutningsgjöld, 
útflutningsgjald o. fl. er áætlað 135 kr. á smálest, svo að allur kostnaður við hre insun 
og útflutning er talinn nema 280 kr. á smálest. A sama tíma var m ism unur á hreins- 
uðu og hertu hvallýsi aðeins 307 kr. i Englandi, eða kr. 27.00 hæ rra  en hreinsunar- og 
ú tflutningskostnaður samanlagt. E r  þetta ljósasta dæmi þess, að engir milliflutningar 
mega eiga sér stað á hráefnum  innanlands, og að a llra r  varúðar ber að gæta um undir- 
búning, ef mögulegt á  að vera að reka slika stöð með nokkrum  hagnaði.

Eins og stendur eru hér aðeins tveir staðir, sem hafa nægilegt magn fyrir  lýsis- 
herzlustöðvar, þ. e. Siglufjörður með um 13000 smálestir og því nægilegt fvr ir  50 smá- 
lesta stöð, og Hjalteyri með rúm ar 7200 smálestir og því nægilegt fy r ir  25 smálesta 
stöð. Hvorugur þessara staða hefur enn sem komið er rafm agn til vetnisframleiðslu, 
og koma því ekki til greina fyrr  en það atriði er leyst. Gera m á ráð fyr ir  því, að fyrst 
um sinn verði ekki unnt að fá nægilegt og ódýrt rafm agn á Siglufirði til slíkrar iðju. 
Hins vegar er ekki ólíklegt, að bæði á Hjalteyri og R aufarhöfn  skapist þessir mögu- 
Ieikar áður en langt um líður, og yrðu  þeir staðir þá að sjálfsögðu valdir fyr ir  herzlu- 
stöðvar, ef eigi væru til staðar betri sameiginleg skilyrði annars  staðar.

Með því að athuga áætlanir, seni gerðar hafa verið um  byggingu og rekstur 
herzlustöðva, kem ur berlega fram, að unn t er að spara mikið fé, bæði í stofn- og 
rekstrarkostnaði, með því að reisa herzlustöð við síldarverksmiðju, ef áður nefnd 
skilyrði eru til staðar, eða með því að sambyggja þær frá  byrjun. Og þegar það einnig 
er tekið með, að jiað er eitt af hinum  mest aðkallandi m álum  í atv innurekstr i  þjóðar- 
innar að geta lengt starfstíma síldarverksmiðjanna, þá ber að sjálfsögðu fyrst og 
fremst að stefna að því, að sérhver síldarverksmiðja, sem framleiðir yfir 7500 smá-



iestir al' lýsi árlega, geti einnig komið upp herzlustöð, svo framarlega sem fyrrnefnd 
skilyrði eru fyr ir  hendi á staðnum, og alveg án tillits til þess, hvort hún þá er eign 
ríkisins eða einstaklinga, en verði frv. þetta að 1., torveldar það að ná þessum sjálf- 
sagða og þýðingarinikla áfanga í útgerðar- og fiskiðnaðarmálunum.

Gildandi innflutnings- og gjaldevrislög takm arka  nú nægilega mikið fram- 
kvæmdir einstaklinga, ef þeim er beitt, og virðist engin knýjandi ástæða til þess að 
bæta þar nokkru  við. Minni hlutinn leggur því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 28. des. 1942.
Gisli Jónsson.


