
Nd. 216. Frumvarp til laga
urri breyting á löguni nr. 110 9. okt. 1941, um fiskveiðasjóð íslands.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

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 innheimtir samkv. lögum 

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

2. 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.
Aftan við greinina bætist nýr stafliður, er hljóðar svo:

c. Til dráttarbrauta.



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

4. gr.
í stað orðsins „b-lið“ í 6. gr. laganna koini: b-lið og c-lið.

5. gr.
í stað orðanna „4V2rc fjórir og hálfur af hundraði“ í 7. gr. laganna kemur: 

3'V; — firír af hundraði.
6. gr.

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

veita styrki til byggingar fiskibáta innan 150 smálesta. Rikissjóður leggur sjóði 
þessarar deildar 2 milljónir króna á árinu 1943, og auk þess ganga til hans frá 
1. jan. 1943 33 > ,  af tekjum fiskveiðasjóðs af útflutningsgjaldinu.

Úr sjóði þessum skal veita styrki til kaupa og byggingar nýrra fiskiskipa, 
sem minni eru en 150 smálestir brúttó. Styrkur þessi veitist eingöngu félögum 
eða einstaklingum, sem kaupa eða byggja skip til fiskveiða. Styrkur til hvers 
skips má nema allt að 25?ó af kaupverði eða bvggingarkostnaði skipsins, þó 
aldrei vfir 75000 kr. á skip.

Við úthlutun styrksins skal taka tillit til þess, hvort umsækjandi hefur áður 
stundað sjómennsku eða útgerð sem aðalstarf. Styrkur þessi veitist til skipa, 
sem fullsmiðuð voru eftir árslok 1941, og skal við ákvörðun fjárhæðar styrkja 
taka tillit til fjárhagsástæðna umsækjanda og til þess, í hve mikilli dýrtíð 
skipið er byggt, og hver byggingarkostnaður þar af leiðandi hefur orðið.

Rikisstjórnin setur reglugerð um styrkveitingar úr sjóðnum i samráði við 
sjóðsstjórnina og að fengnum tillögum Fiskifélags íslands og fiskimálanefnd- 
ar. Þar skulu sett ákvæði til tryggingar því, að styrkirnir verði ekki misnotaðir 
með því að verzla með jiá, eða á annan hátt, og um refsiákvæði fyrir brot á 
styrkskilyrðum og reglugerð, sem sett er um þetta efni.

1). (8. g r .) : Útborgun lána samkv. 5. gr. laganna og styrkja samkv. næstu grein hér 
á undan skal haga svo, að V3 láns og styrks greiðist, þegar kjölur er lagður og 
meginhluti efnis er kominn á staðinn, Vs, 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 Is- 

lands, og gefa lögin síðan út svo breytt.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
8. gr.


