
Sþ. 617. Nefndarálit
um  till. til þál. um undirbúning að söltun og niðursuðu síldar i stórum  stíl fyrir 
Evrópum arkað.

F rá  allsherjarnefnd.
Nefndin hefur haft þetta niál til m eðferðar á nokkrum  funduin og ræ tt það. 

Þá hefur hún  leitað álits rík isstjó rnarinnar og þá sérstaklega u tanrík isráðherra, 
sem við 1. um ræðu m álsins lét sig þetta mál sérstaklega skipta, eins og eðlilegt er 
eftir eðli þess, þar sem a. m. k. a ílur undirbúningur til þess að fá fram gengt sölu 
afurða til h innar alþjóðlegu h já lparsto fnunar verður að fram kvæ m ast af og fyrir 
atbeina rík isstjó rnarinnar og þá einkum  þess ráðherra, er fer með utanríkism álin. 
Nefndin taldi að þessu athuguðu ré tt að leita álits þessa ráðuneytis, og fylgir það 
h jálagt. Af þvi sést, að þegar h inn 30. okt. og a ftu r 5. nóv. hefur ráðuneytið ritað 
fu lltrúa  íslands á h jálparráðstefnunni, hr. bankastjóra Magnúsi Sigurðssyni, rnjög 
i þeim anda, sem í tillögunni felst.

N efndarm enn eru yfirleitt sam m ála um það, að eftir öllum m álavöxtum  æ ttu 
miltlar líkur að vera fyrir þvi, að vér íslendingar getum fengið aðgang að því að 
leggja h já lparstofnuninni til matvæli þeirra tegunda, sem í þáltill. greinir, þ. e. 
síld, saltaða og niðurlagða eða soðna, en ástæ ðulaust er að takm arka aðgerðir 
sinar við síldina eina, þvi að saltfiskur og kjöt, fryst eða saltað, m undi viða 
mega telja  vörur, sem hentugar væru til neyzlu landslýðnum . Ef t. d. íta lia  fær 
matvæli frá  h já lparstofnuninni og Grikkland, þá er ísl. saltfiskurinn  sjálfsagt 
hentug vara til að bæta ú r bráðuin skorti. Það er að vísu rétt, að á vissum  tím a 
árs berst sildin að i svo stórum  stíl, að af mjög m iklu er að taka til söltunar og' 
niðursuðu, og er sildin og þeir möguleikar, sem við hana kunna að vera tengdir, 
sérstakrar athygli verð. —

Nefndin er sam m ála rík isstjó rn inni um það, að undirstaða allra fram kvæm da 
til að stórauka fram leiðsluna á einhverri m atvörutegund með það fyrir augum 
að sala til h já lparsto fnunarinnar geti á tt sér stað, er sú, að tryggt sé fyrir fram , 
að h já lparstofnunin  kaupi vörurnar við a. m. k. fram leiðsluverði. — Þegar sá 
hornsteinn er fundinn, er tím i til kom inn að hefjast handa um fram kvæm dir, 
er m ikinn kostnað hafa  i för með sér, til undirbúnings slikri fram leiðslu — og 
fram leiðsluna sjálfa þar, sem það má verða án undirbúnings, en fy rr ekki.

í  raun inn i er enginn ágreiningur meðal nefndarm anna um  fram gang þeirrar 
hugm yndar, sem i þáltill. felst. Um hitt, hvort kjósa eigi sérstaka nefnd í sam- 
einuðu þingi til þess að vinna að m álinu undir forustu  rik isstjó rn arin n ar eða 
hvort fela eigi rik isstjó rn inni að vinna áfrain að málinu, eins og hún  er þegar 
byrjuð að gera, hefur ekki náðst fullt samkomulag. Einn nefndarm anna, Steingr. 
Aðalsteinsson, vill samþ. tillöguna óbreytta og kjósa samkv. henni sérstaka nefnd 
til að beita sér fyrir málinu. Allir h in ir nefndarm ennirnir vilja samþ. till., en þó 
með nokkurri breytingu, sem er aðallega sú, hvað efni snertir, að fleiri afurð ir en 
síld eru ta ldar mega koma til greina i þessu efni, þ. á m. Jíka vörur landbúnaðar- 
ins, og svo h itt, að i stað þingkosinnar nefndar styðjist rík isstjó rn in  við, ef til 
fram kvæm da kem ur, þær stofnanir, sem fyrir eru  og hafa sérþekkingaraðstöðu 
hver á sinu sviði, hvað afu rð irnar snertir, þær er til greina kunna  að lcoina til 
útflutnings. Auk stofnana þeirra, er nú voru taldar, er til þess ætlazt, að ríkis- 
stjórnin hafi til ráðuneytis m illiþinganefnd þá í sjávarútvegsm áluin, sem nú er 
starfandi. E r það tilæ tlun nefndarinanna þeirra, er að breytingartillögunni standa, 
að m illiþinganefndin hafi sérstaklega til m eðferðar skipulagningu jjeirra verkefna, 
sem til kunna að falla i sam bandi við stórfram kvæ m dir í fram angreindum  efn- 
um, ef til kæmi. Með þessari tilhögun ætlast nefndarm enn til þess, að betur sé séð



fy rir fagþekkingu til fram kvæm da á því verkefni, sejn um ræðir, heldur en gert 
er í þáltill. sjálfri.

Samkvæmt fram ansögðu leggja 6 nefndarm ennirnar til, að þáltill. verði sam- 
þykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að fá sem fyrst ú r  því skorið, hvort 

og að hve m iklu leyti sé unn t að kom ast að sam ningum  við alþjóðlegu hjálpar- 
stofnunina um  kaup á íslenzkum  fram leiðsluvörum , svo sem fiski og fiskafurðum , 
sild og k jö ti um fram  það, sem nú er selt á erlendum  m arkaði. F áist fastur 
grundvöllur með fyrirfram sam ningum  eða hliðstæðum  aðgerðum  svo öruggum, 
að ráðlegt sé að gera sérstakar ráðstafan ir til auk innar fram leiðslu á slíkum  vör- 
um, er skorað á rik isstjó rn ina að vinda báðan bug að því að afla landinu þeirra 
tæ kja, um búða og annars þess, er nauðsynlegt kann að þykja til aukinnar stór- 
fram leiðslu á sjávarafurðum  og landbúnaðarvörum , og skipuleggja slika fram - 
leiðslu á sem fljó tastan  og hentugastan  hátt. Sér til ráðuneytis i þessum  efnum, 
te lu r Alþingi æskilegt, að rik isstjó rn in  hafi m illiþinganefnd í sjávarútvegsm álum , 
Síldarútvegsnefnd, Samband ísl. sam vinnufélaga og Sölusam band islenzkra fisk- 
framleiðenda.

Hins vegar leggur einn nefndarm ., Steingr. Aðalsteinsson, það til, eins og áður 
segir, að þáltill. verði sam þykkt óbreytt.

Alþingi, 9. des. 1943.
Jóharm Þ. Jósefsson, Steingr. Aðalsteinsson, Ásg. Ásgeirsson. 

íorm., frsm. fundaskr.
Sigurður Þórðarson. Gisli Jónsson. Jón Sigurðsson.

Páll Zóphóníasson.
Fylgiskjal.
UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

Reykjavík, 29. nóvember 1943.
H áttv irt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur sent ráðuneytinu tillögu á 

þingskjali nr. 287 til um sagnar.
Ráðuneytið telur, að fram kvæm dir þær, sem þingsályktunartillagan gerir ráð 

fyrir, séu óhugsanlegar á þeim tím um , sem nvi eru, nema i náinni sam vinnu við 
önnur rík i og þá væntanlega fyrst og frem st við Bandaríki Ameríku og H jálpar- 
stofnun hinna sam einuðu þjóða.

Þó að vonir m argra séu þær, að styrjöldinni ljúki, áður en mjög langt líður, 
er engin vissa i þessu efni. Söltun á sild í mjög stórum  stíl eða verkun. á m iklu 
m agni af m atvælum á annan  h á tt en fyrir fram  gerðir sam ningar eru um  verður 
því að telja  meira áhæ ttuspil en vert sé að leggja út í.

Örðugleikar á að fá vélar og efni til nýskipunar nú eru svo m iklir vegna 
styrjaldarfram leiðslunnar, að lítt hugsandi er, að það heppnaðist, nema h já lpar- 
stofnunin og B andarík jastjó rn  teldu fram kvæ m dir þessar nauðsynlegar og falla 
inn í þarfir og áætlanir þeirra um stríðs- og eftirstríðsaðgerðir.

Ráðuneytið taldi jjað m iklu skipta, að athuganir á m álum  svipuðum þeim, 
sem i tillögunni felast, færu fram, og ritaði þvi þegar 30. október og 5. nóvember s. 1. 
sendimanni rik isstjó rnarinnar á stofnfundi h já lparstofnunarinnar, landsbanka- 
stjóra Magnúsi Sigurðssyni, meðal annars þannig:

„Til þess að gagn verði raunverulegt af starfsem i h jálparstofnunarinnar, 
sýnist augljós nauðsyn, að strax á fyrstu fundum  sé tekið að ræða og undirbúa



útvegun matvæla, sem tilbúin geti orðið i nálægð þeirra landa, sem mest verða 
slik rar h já lpar þurfi.

ísland hefur þá sérstöðu að vera stórfram leiðandi m ikilla m atvæla og hafa 
ja fn fram t þá legu, að fljó tt er hægt að koma við flutningi héðan til Noregs og 
m eginlands Evrópu.

Ef þessi íslenzka aðstaða æ tti að geta orðið notuð til fulls, er að sjálfsögðu 
nauðsynlegt að gera ráðstafanir, löngu áður en kalla þarf til m atvælanna. Á 
þetta væntanlega við alls staðar þar, sem fram leiðslu er von. Með þetta  fyrir 
augum  er æskilegt, að athugað sé, hvort h já lparstofnunin  þarf ekki nú þegar að 
gera sam ninga uin kaup á m atvælum  og gera ráðstafan ir um verkun þeirra á 
þann hátt, að góð séu til geymslu og þénleg til flutnings, t. d., að fiskur og k jö t sé 
saltað, en ekki fryst.

Hér á landi væri væntanlega hægt að skipuleggja fram leiðslu a. m. k. fisk- 
afurða þann veg, að hún gæti aukizt stórlega frá þvi, sem nú er, en til þess að 
svo geti orðið, þarf um það að vera vitað, hvort sliks væri þörf og að kaupandi 
sé til að frainleiðslunni fyrir verð, sem svaraði kostnaði. Þ yrfti þá lika að vera 
vitað, hvaða verkunar væri æskt, svo að útvega m æ tti tu n n u r og salt fyrir kjöt, 
síld og þorsk.“

„ . . .  óskar ráðuneytið sérstaklega athugað, hvort hægt sé að vekja þann 
áhuga á aukinni m atvælafram leiðslu hér á landi handa h jálparstofnuninni, að hún 
vilji veita aðstoð sina við útvegun þess, sem nauðsynlega þarf til slíkrar stór- 
aukinnar fram leiðslu, þ. á m. væru landbúnaðarverkfæ ri ýmiss konar, skip 
hentug til fiskveiða við strendur landsins, efni í k jöt- og síldartunnur og vélar 
til að auka tunnufram leiðslu  landsins.

Ef talið væri, að niðursoðin eða frosin matvæli, fiskur, síld og kjöt, hentuðu 
betur, þá vélar til niðursuðu ásamt vélum til dósagerðar eða frystivélar til aukn- 
ingar frystihúsum  landsins.

íslendingar söltuðu fyrir strið 250— 300 þús. tu n n u r sildar á sum ri. Þessa 
fram leiðslu m æ tti stórum  auka, ef m arkaður væri ti'yggur. Efalitið má gera ráð 
fy rir 700 þús. tunna sildarfram leiðslu i m eðalári með þeim bryggjum  og söltunar- 
aðstöðu, sem nú er, og máske töluvert meira. K unnugt er, að Mið-Evrópa var 
vön m iklu sildaráti, og allir vita, hve næ ringarrík  islenzka sildin er.

Eins og tekið hefur verið fram  í fyrra bréfi, er að sjálfsögðu fyrsta skilyrðið 
fyrir slikri skipulagðri stórframleiðslu, sem hér um ræðir, að kaupandi sé til að 
vörunni, og næst, hvort aðstoð fæst um útvegun nægilegra tæ kja, eins og hér 
hefur verið um ræ tt.“

Æ tlazt ráðuneytið til, að með þessum bréfum  og fyrirm ælum  hafi verið 
komið af stað jieim byrjunarathugunum , sem hægt er að gera að svo stöddu.

Vilhjálm ur Þór.
Til a llsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.


