
sþ. 5. Tillaga til þingsályktunar
um rannsókn á nauðsynlegri fyrirgreiðslu vegna vélskipasmíða innan lands.

Flm.: Finnur Jónsson, Emil Jónsson, Guðm. í. Guðmundsson, Ásgeir Ásgeirsson.
Barði Guðmundsson, H. Guðmundsson, Stefán .JÓh. Stefánsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta nú þegar, í samráði við milliþinga-
nefnd i sjávarútvegsmálum, fara fram grandgæfilega athugun á því, hvaða orsakir
eru til þess. hve vélskipasmíðar innan lands eru dýrar í samanburði við. hvað þær
kosta í öðrum löndum, og hverjar ráðstafanir þarf að gera, svo sem um lækkun á



flutningsgjöldum, niðurfellingu á tollum og þess háttar, til þess að skipasmíðar innan
lands geti haldið áfram.

Kostnaður við athugun þessa greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Þrátt fyrir stöðugt vaxandi örðugleika á að fá efni til vélskipasmíða og vélar i
skipin, ásamt gífurlegum og vaxandi flutningskostnaði, hefur vélskipasmíðum hér
á landi verið haldið áfram fram á þennan Uma, eftir því sem ástæður hafa leyft.
Hafa margir áhugamenn ldifið þritugan hamarinn til þess að eignast skip og ríkis-
sjóður á s. l. ári sýnt þessari merku viðleitni viðurkenningu með því að verja um 2
millj. króna í styrk til þessara skipasmíða. Þrátt fyrir ríkisstyrkinn hafa skip þessi
orðið eigendunum mjög dýr eða um 10 þús. kr. rúmlestin eða jafnvel enn dýrari. Réð-
ust menn þó í þennan milda kostnað, enda var eigi völ ft að fá skip smíðuð í öðrum
löndum.

Nú hefur hins vegar, sbr. bréf frá stjórnarfulltrún Svía hér í Rvik, dags. 30. nóv.
f. á., sem prentað er hér á eftir sem fskj. 1., orðið á því sú breyting, að Svíar munu
fáanlegir til þess að smíða fyrir Íslendinga nokkra tugi vélskipa ill' tré fyrir miklu
lægra verð en hér er fáanlegt eða um 4000 kr. rúmlestina. Er þá ótalinn kostnaður við
eftirlit með smíði skipanna og við að koma þeim heim, enda er það eigi unnt fyrr en
breyting verður á ófriðnum. Kostnaður við smíði tréskipa í Bandaríkjum Norður-
Ameríku er, eftir því sem næst verður komizt, um 6000 kr. ft rúm lest, og lítur eigi út
fyrir, að miklir möguleikar séu á að fá skip smíðuð þar.

Þar eð skipastóli okkar hefur hrörnað mjög, síðan ófriðurinn hófst, verður að
neyta allra ráða til þess að auka hann á ný. Horfir því hugur manna, sem von legt el',
til þess að fá skip smíðuð í Svíþjóð í þeirri von að fá þau innan skamms. Hins vegar
virðast menn jafnframt hafa misst sjónar á hinni innlendu skipasmíði og nauðsyn
þess, að henni verði haldið áfram. Þetta er mjög varhugavert. Margir menn stunda nú
tréskipasmíði víðs vegar um land, og hin innlendu skip eru vel og traustlega smíðuð.
Jafnframt því, sem nota her möguleika til þess að fá skip erlendis, þarf þess vegna að
fara fram ýtarleg athugun á því, hvaða ráðstafanir þarf að gera til þess að nota okkar
eigin smiði til þess að smíða skip handa okkur. Mörgum kann að virðast þetta ókleift,
vegna þess hve mikill mismunur er á því að smíða skip hér og í Svíþjóð, en flm. telja,
að svo sé eigi, ef nægilegur vilji sé til þess á Alþingi að greiða fyrir skipasmíðum
innan lands.

Beinar styrkveitingar úr ríkissjóði til skipasmíða voru að vísu nauðsynlegar á
s. l. ári og geta orðið það framvegis, en hitt er þó engu síður nauðsynlegt, að menn
geri sér tafarlaust grein fyrir, hvað geri hina innlendu skipasmíði óhæfilega dýra.
En það eru fyrst og fremst hin gífurlegu flutningsgjöld á öllu, er til skipasmíða þarf.

Samkvæmt athugun, er Bárður G. Tómasson, skipaverkfræðingur á ísafirði, gerði
og prentuð er hér á eflir sem fskj. ll., er flutningskostnaður, vátrygging, stríðstrygg-
ing og tollar á efni í 1;; rúmlesta mótorbát nú kr. 45296.00 miðað við kr. 1831.00 árið
1938 eða kr. 43465.00 hærri en þá miðað við Norðurland. En 15 smálesta vélbátur
kostaði þá sem næst kr. 23000.00, segl búinn og með vél.

Þessi hækkun ein nemur um kr. 3000.00 á smálest í hverri nýbyggingu, og mun
þá álagning ekki talin með.

Flm. telja brýna nauðsyn bera til, að hið opinbera hlaupi undir bagga um lækkun
flntningsgjalda, stríðstrygginga o. fl., enn fremur, að hagkvæm, álagningarlaus inn-
kaup verði gerð og ýmis önnur aðstoð veitt og muni þá vera unnt að tryggja, að inn-
lendar skipasmíðar haldi áfram með fullum krafti. En til þess þarf Alþingi að bregða
við með skjótar og öruggar ráðstafanir.



Fylgískja! I.

KUNGL. SVENSKA BESKICKNINGEN
Reykjavík, 10. nóv. 1943.

Nr. 267.
Herra alþingismaður.

Hinn 18. marz í fyrra sendi ég eftir beiðni yðar símskeyti til Stokkhólms með
fyrirspurn um, hvort hægt væri að fá smíðaða fyrir íslenzka ríkið, ef til kæmi, 50-
100 fiskibáta, 15-100 smál. að stærð. Ég fékk þá það svar, að þetta væri ekki unnt,
m, a. vegna skorts á efni.

Fyrir tveim mánuðum spurðist ég á ný fyrir um í Stokkhólmi, hvort ástæðurnar
hefðu batnað og hvort möguleikar væru nú á að fá smíðaða nokkra fiskibáta. Þetta
símskeyti sendi ég eftir annarri beiðni til mín (Emils Jónssonar).

Í gær fékk ég svar á þá leið, að nú væri hægt að verða við óskum íslendinga um
smíði skipa, það er að segja fiskiskipa úr tré með tré eða járnböndum. Það lítur út
fyrir, að þegar í stað væri hægt að semja um 45 slík skip og að viðkomandi sé reiðu-
búinn að ræða um smiði fleiri skipa síðar. Væntanlegir kaupendur ættu að setja sig
í samband við félagið Sveriges Mindre Varv í Gautaborg.

Ég væri mjög þakklátur fyrir að fá að vita, hvort þér hafið enn sama áhuga á
þessu máli.

Með mjög mikilli virðingu.

Otto .Johansson.

Fy 19iskjal II.

Mismunur á flutningskostnaði á efni frá Ameríku 1943 og á efni frá
Norðurlöndum 1938 í 15 rúmlesta fiskibát.

23800.00
3976.00
1080.00
1080.00
2400.00

12960.00

Frá Norðurl.
1938.

800.00
161.00
43.00
43.00
96.00

688.00
1831.00

Mismunur.Frá Ameríku
1943.

800 teningsfet eik .
200 teningsfet fura .
1000 kíló legufæri .
Boltar, saumur og smíðajárn ..
Skipsbúnaður og fleira .
Vél .

23000.00
3815.00
1037.00
1037.00
2304.00

12272.00
43465.00Samtals 4fi296.00

4fi296: 1831 = 25-faldur kostnaður.

Tollar eru reiknaðir með í báðum tilfellum, en sjó- og stríðstrygging er ekki tekin
með á flutningi frá Norðurlöndum, enda var sá liður ekki teljandi.

Þótt um. stærra skip væri að ræða, mundi hlutfallið verða svipað.
Tölur þessar eru teknar eftir þeim beztu heimildum, sem ég hef getað aflað mér

um farmgjöld og annað.

ísafirði, 6. janúar 1944.

B. G. Tómasson.


