
Nd. 164. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 110 9. okt. 1941, uin fiskveiðasjóð íslanrls.

F rá  meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur hal't mál þetta til ý tarlegrar a thugunar. Hún hefur sent það 
til umsagnar og fengið um það tillögur frá  stjórn fiskveiðasjóðs íslands, stjórn 
Fiskifélagsins, s tjó rn  Farm annasam bands íslands og fiskimálanefnd. Síðan hefur 
nefndin  ra*tt frumvarpið á nokkrum  fundum  og borið það vandlega saman við 
migildandi lög um fiskveiðasjóð. A síðasta fundi, sem haldinn var í dag um  þetta 
mál, varð einn nefndarm anna (GG) viðskila við hina nefndarm ennina, og mun 
hann skila sérstöku áliti. Hinir nefndarm ennirn ir  hafa orðið sammála um að leggja 
til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. Greinin falli niður.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Aftan við greinina bætist nýr  stafliður, er hljóðar svo:
c. Til d rá ttarbrauta .

3. Á eftir 4. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
í stað orðsins „b-lið“ í 6. gr. laganna komi: b-lið og c-lið.

4. Við 6. gr. í stað síðari málsgr. a-liðar komi 3 málsgr., svo hljóðandi:
Úr sjóði þessum skal veita styrki til kaupa og byggingar ný rra  fiskiskipa, 

sem minni eru en 150 smálestir brúttó. S tv rkur þessi veitist eingöngu félögum 
eða einstaklingum, sem kaupa eða byggja skip til fiskveiða. S tvrkur til hvers
skips má nema allt að 25',' af kaupverði eða byggingarkostnaði skipsins, þó
aldrei yfir 75000 kr. á skip.

Við ú th lu tun  styrksins skal taka tillit til þess, hvort um sækjandi hefur áður 
stundað sjómennsku eða útgerð sem aðalstarf. S tyrkur þessi veitist til skipa, 
sem fullsmíðuð voru eftir árslok 1941, og skal við ákvörðun fjárhæ ðar styrkja 
taka tillit til fjárhagsásta*ðna um sækjanda, og til þess, í hve mikilli dýrtíð skip- 
ið er byggt, og hver byggingarkostnaður þar af leiðandi hefur orðið.

Rikisstjórnin setur reglugerð um  styrkveitingar ú r  s jóðnum í samráði við 
sjóðsstjórnina og að fengnum tillögum Fiskifélags íslands og fiskimálanefnd- 
ar. Þ ar  skulu sett ákvæði til tryggingar því, að s ty rk irn ir  verði ekki misnotaðir 
með því að verzla með þá, eða á annan  hátt, og’ um  refsiákvæði fyr ir  brot á 
s tyrkskilyrðum  og reglugerð, sem sett er um þetta efni.
Lúðvík Jósefsson áskilur sér ré tt  til að fylgja brtt., sem frain kunna að koma.

Alþingi. 8. jan. 1943.
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