
Ed. 511. Nefndarálit
um frv. til 1. um beitumál.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur haft frv. til athugunar og rætt það mjög gaumgæfilega á mörgu III

fundum. Hún hefur sent það til umsagnar Fiskifélagi Íslands, sem vildi láta sam-
þykkja það í grundvallaratriðum, en mæltist þó til, að á því yrðu gerðar nokkrar
breytingar, m. a. þær að fela Fiskifélaginu framkvæmd málsins. Er birt hér sem
fylgiskjal I bréf félagsstjórnarinnar.

Nefndin ræddi einnig gaumgæfilega uppkast að frv. til laga um beitumál, er
milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum hafði samið og sent ríkisstjórninni, og fékk
jafnframt umsögn um það frá stjórn Fiskifélagsins. Er bréf stjórnarinnar birt hér
með sem fskj. II. Hafði fiskiþingið haft það frv. til meðferðar og lagt eindregið
á móti því, að það yrði samþykkt.

Að fengnum þessum gögnum öllum komu fram í nefndinni breytingartillögur,
sem í meginatriðum eru sem hér segir:
1. Að beitu skuli meta, áður en hún er fryst. Er það nýmæli frá ákvæðum frum-

varpsins.
2. Að framkvæmd málsins sé falin Fiskifélagi íslands Í stað þess að skipa sérstaka

beitunefnd, eins og til er ætl azt í frumv. ríkisstjórnarinnar.
3. Að skýrslusöfnunin sé gerð miklu ýtarlegri en gert er ráð fyrir í frumv., svo

að ávallt sé unnt að fylgjast með beituhirgðum, og að Fiskifélaginu sé skylt
að aðvara aðila, ef hætta sé fl heituskorfi, og hafa áhrif á, að úr verði bætt, enda
aðstoði það við beituöflun, ef þess sé óskað.
Voru breytingartillögur þessar ræddar við fulltrúa frá Fiskifélaginu, sem mætti

á fundi með nefndarmönnum, og tjáði hann sig samþykkan þvi, að frv. yrði að
lögum með þeim hreytingum. Nefndin gat þó ekki orðið sammála um að afgreiða
málið þannig. Minni hl. (Stgr A) vildi láta breyta frumvarpinu í það horf, sem
milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum hafði lagt til, og gera þó á því nokkrar víð-
tækari breytingar, og skilar hann því sérstöku áliti. Meiri hl. (GJ, IngP og GíG)
vill, að frumvarpið verði fært í það horf, sem að framan greinir. Leggur meiri hl.
því til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi:

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Enga beitu, sem ætluð er til sölu, má frysta, nema hún hafi áður verið
metin af beitumatsmanni.



2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Óheimilt er að selja frysta heitu, nema hún hafi verið metin og vottorð fylgi

um, að hún sé góð og óskemmd vara og henni fylgi ekki meiri klaki en þörf
krefur.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Þar, sem unnt er að koma þVÍ við, annast síldarmatsmenn beitumatið, en

annars fiskimatsmenn á hverjum frystingarstað. Um skyldur og réttindi beitu-
matsmanna fer eftir ákvæðum gildandi laga um síldar- og fiskimat á hverjum
tíma.

Kostnaður af beitumati greiðist af seljendum.
4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Heimilt er ráðherra að fengnum tillögum Fiskifélags Íslands að ákveða
hámarksverð á nýrri og frystri beitu, frystigjald á beitu og geymslugjald á beitu
og beittri línu. Brot gegn slíkum verðlagsákvæðum varða sektum, allt að kr.
10000,00,auk þess, sem allur óleyfilegur söluhagnaður skal gerður upptækur.

5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Fyrir 1. ágúst ár hvert ber Fiskifélagi íslands að hafa safnað skýrslum um

land allt um eftirfara-rdi atriði:
1. Beitubirgðir.
2. Beitumagn, sem frystihús, útgerðarmenn eða aðrir ætla sér að frysta til

1. október það ár.
3. Áætlaða heitunotkun á komandi ári.

Enn fremur skal Fiskifélag Íslands safna skýrslum vikulega um heitu-
birgðir um land allt :. tímabilinu frá 1. ágúst til 1. október ár hvert.

Komi það í ljós að fengnum þessum upplýsingum, að hætta sé á beituskorti,
ber Fiskifélagi Íslands að aðvara viðkomandi aðila og hafa áhrif á, að úr verði
bætt í tæka tíð. Hafi eigi verið bætt úr fyrirsjáanlegum beituskorti að áliti
FIskifélags Íslands innan 1. sept. ár hvert, er því heimilt að fengnu leyfi ráð-
herra að gera nauðsynlegar ráðstafanir til beituöflunar, enda hafi viðkomandi
útgerðarstaðir óskað þess.

Öllum þeim, sem hafa með höndum sölu eða geymslu á beitu, svo og öllum
útgerðarmönnum og öðrum, sem óskað er upplýsingar frá um beituforða eða
annað í sambandi við beitumál, skal skylt að láta Fiskifélagi Íslands i té allar
upplýsingar, sem það óskar eftir og mál þetta snerta.

6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Ráðherra setur reglugerð um mat samkv. 1.-3. gr. þessara laga og gefur

matsmönnum erindisbréf.
7. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar verða samkvæmt þeim,
varða sektum, allt að kr. 5000,00.

Fara skal með mál út af brotuni á lögum þessum að hætti opinberra mála.
8. Við 8. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi.
9. Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo:

Frumvarp til laga um mat á beitu o. fl.

Alþingi, 16. nóv. 1944.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Ingvar Pálmason. Guðm. í. Guðmundsson.



Fylgiskjal I.

FISKIFÉLAG íSLANDS
Reykjavík.

Reykjavík, 29. sept. 1944.
Stjórn Fiskifélagsins tók fyrir á fundi í dag frumvarp til laga um beitumál, sem

fylgdi bréfi hv. nefndar dags. 20. þ. m., og samþykkti um það mál eftirfarandi:
1. Félagsstjórnin er í grundvallaratriðum samþykk frumvarpinu.
2. Hún er því meðrnælt, að Fiskifélaginu verði falin framkvæmd málsins, ef frumv.

verður að lögum, enda er það i samræmi við tillögur síðasta fiskiþings.
:~. Félagsstjórnin telur rétt, að heimilað verði í lögunum að setja nánari ákvæði

um framkvæmd einstakra atriða í reglugerð, t. d, um fyrirkomulag beitumats,
Þetta tilkynníst yður hér með.

Virðingarfyllst,

Fiskifélag íslands.
Arnór Guðmundsson.

Til sjávarútvegsnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

FISKIFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík.

Reykjavík, 9. marz 1944.
Frumvarp það til laga um beitumál, sem hv. nefnd sendi oss til umsagnar með

bréfi, dags. 24. des. f. á., lögðum vér fyrir nýafstaðið fiskiþing.
Fiskiþingið afgreiddi þetta mál með svo hljóðandi tillögu og greinargerð:
"Fiski þingið leggur eindregið á móti samþykkt frumvarps til laga um beitu-

mál, sem vísað var til fiskiþingsins af milliþinganefnd Alþingis í sjávarútvegsmál-
mn. Hins vegar Ítrekar fiskiþingið þá kröfu sína, að sett verði heimildarlög um
hámarksverð á ferskri og frosinni síld, sem seld er til beitu, og lögboðið sé mat á
beitusíld, sem tekin er til frystingar, bæði þegar hún er tekin í frystihúsin og
lleg~ I' sildin er tekin úr frystihúsunum. Þótt verðlagsstjóri hafi, eins og nú standa
sakir, heimild til að ákveða hámarksverð á beitu, telur fiskiþingið heppilegast að
fela Fiskifélaginu þessi mál og sett sé um það sérstök löggjöf, sem m. a. ákveði,
að á tímabilinu 1. ág. til 1. okt. ár hvert sé. vikulega safnað skýrslum um beitu-
birgðir, og sé fyrir ágústmánaðarlok útlit fyrir beituskort, heimilast Fiskifélaginu
að gera ráðstafanir um auknar beitubirgðir í samráði við ríkisstjórnina.

Greinargerð.
Frumvarp það, sem liggur fyrir til umsagnar, gerir ráð fyrir að taka upp stór-

felldan ríkisrekstur á frystingu beitu fyrirvaralaust og að ríkissjóður leggi fram
stórfé í þessu skyni. En slíkur rekstur virðist nefndinni alveg ástæðulaus, eins og
nú standa sakir, þar sem fjöldi útgerðarmanna víðs vegar um. landið á stærri eða
smærri hluti í hraðfrystihúsum, og hefur í því efni orðið mikil breyting síðustu
árin, enda hefur beituverðið ekki hækkað, svo að neinu nemi, nú síðustu árin,
þrátt fyrir hækkað kaupgjald og hækkað verð á innkeyptri síld.

Er það aukin samkeppni, sem þessu veldur. Hér við Faxaflóa starfa nú 22 frysti-
hús, sem flest hafa meira eða minna af beitu til frystíngar. A Snæfellsnesi og við
Breiðafjörð eru 5 frystihús, á Vestfjörðum og við Ísafjarðardjúp 13, við Húnaflóa



H, við Skagafjörð 3, á Siglufirði og við Eyjafjörð 10 og austan Eyjafjarðar að
Langanesi 4, á Austfjörðum 7, Stokkseyri 1 og í Vestmannaeyjum 5. Er þessi fjöldi
frystihúsa nú orðinn svo mikill og þannig settur, að engar verstöðvar þurfa að vera
út undan eða af'skiptar með beitu.

Til grundvallar fyrrnefndu frumvarpi liggur m, a. sá tilgangur að koma í veg
fyrir beituskort á hverjum tíma. Má segja, að slíkt geti komið fyrir, þótt frystihúsin
séu orðin ærið mörg og víða dreifð, en varla nema sem sjaldgæf undantekning.

En nefndinni virðist, að því marki megi ná með miklu auðveldari hætti en
frumvarpið gerir ráð fyrir með því að fela Fiskifélaginu að fylgjast ávallt með,
hvað mikið af síld er fryst til beitu, og fái félagið um það vikulega skýrslu á tíma-
bilinu frá 1. ág. til 1. okt. ár hvert.

Leiði skýrslusöfnin í ljós, að heituskortur geti vofað yfir, miðað við meira
en meðalútgerð, skal Fiskifélagið Í samráði við ríkisstjórnina gera ráðstafanir um
auknar beitubirgðir. Stendur Fiskifélagið bezt að vígi að fylgjast með þessum mál-
um, og skýrslugerðir þess um beitubirgðir mundu ekki hafa teljandi aukakostnað
í för með sér, heldur verði sem viðbót við afla skýrslur þær, sem félagið safnar nú.

Vegna náins kunnug leika stendur Fiskifélagið einnig bezt að vígi að dæma um,
hvenær væri þörf aukinna beitubirgða, og gæti þá fyrirvaralítið úr því bætt í samráði
við ríkisstjórnina á hverjum tíma."

Þetta álit og greinargerð frá sjávarútvegsnefnd fiskiþingsins var samþykkt í
einu hljóði.

Virðingarfyllst,
Davíð Olafsson.

Arnór Guðmundsson.

Til milliþinganefndar í sjávarútvegsmálum, Reykjavik.


