
Nd. 816. Nefndarálit
um frumv. til laga um fiskimálasjóð, markaðsleit sjávarafurða, útflutning á fiski
o. fl.

FrÍI sjávarútvegsnefnd.

Frumvarp þetta hefur verið mjög lengi Iijá sjávarútvegsnefnd. Stafar dráttur
á afgreiðslu þess eingöngu af því, að nefndin taldi sér skylt að gera allt, sem unnt
var, til þess að eyða öllum ágreiningi um málið, bæði innan nefndarinnar og hjá
þeim utanþingsaðilum, sem það snertir. Hefur þetta tekizt nær þVÍ algerlega.

Frurnvarpið var sent til umsagnar atvinnumálaráðherra. fiskimálanefnd og
landssambandi útvegsmanna. Breytingartillögur þær, sem nefndin flytur við frum-
varpið, eru gerðar í samráði við alla ríkisstjórnina. Þær eru einnig Í flestum atriðum
í samræmi við álitsgerðir fiskimálanefndar og landssambands útvegsmanna. Enn
fremur hefur flutningsmaður frumvarpsins fallizt á breytingartillögurnar.

Það mun vekja athygli, að lagt er til, að felldir verði algerlega niður II. og
III. kafli frumvarpsins. Stafar þetta af þVÍ, að um efni þeirra gilda nú lög nr. II
frá 12. febr. 1940, er gera ákvæði þessara kafla óþörf. Sama gildir um 17. og 18. gr.
í IV. kafla. Verður gerð nánari grein fyrir þessu í framsögu.

Þegar málið var afgr. frú n., voru tveir nefndarm. (F.J og LJós) veikir og tóku
því ekki þátt Í afgreiðslu málsins.

Samkvæmt ofanskráðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með
eftirfarandi

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

Stjórn fiskimálasjóðs skal skipuð 5 mönnum, kjörnum hlutfallskosning-
um i sameinuðu Alþingi. Stjórnin kýs sér sjálf formann.

2. Við 2. gr.
a. Aftan við 1. tölulið bætist: þ. Ú 111. fiskiðjuver ríkisins í Reykjavík.
b. Orðin "öðrum en síldarafurðum" i 2. tölul. falli niður.
c. Í stað ,,1 500000.00" í 3. tölu!. komi: 500000.00.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Fiskimálasjóður veitir styrki til:

a. Hafrannsókna.
b. Rannsókna á f'ísldgöngum og fiskistofnum.
c. Tilrauna til að veiða með nýjum aðferðum eða nýjum veiðarfærum.
d. Tilrauna við verkun og vinnslu sjávarafurða.
e. Markaðsleita fyrir sjávarafurðir.
f. Annarra rannsókna og nýjunga í þarfir sjávarútvegsins.

Öll styrktarstarfsemi sjóðsins skal vera í saniráði við rikisstjórrnna.
4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Fiskimálasjóður má veita viðbótarlán gegn síðari veðrétti til stofnunar alls
konur fyrirtækja, er horfa til eflingar fiskveiðum og hagnýtingar sjávarafurða.
og séu lán þessi einkum veitt til þeirra staða, þar sem er tilfinnanleg vöntun
slíkra fyrirtækja, en lítið fjármagn fyrir hendi. Hvert þessara lána má ekki fara
fram úr 25% af stofnkostnaði fyrirtækisins og ekki að viðbættum lánum með
betra veðrétti nema meiru en 85 % af stofnkostnaði. Engin lánveiting má nema
yfir 150000 kr. Lánskjörin séu þau sömu og hjá Fiskveiðasjóði íslands.

5. II. kafli (6.-7. gr.) falli niður.
6. III. kafli (8.-16. gr.) falli niður.
7. 17. gr. falli niður.
8. 18. gr. falli niður.
9. Aftan við 19. gr., sem verður 6. gr., bætist: Fellur jafnframt niður umboð nú-

verandi stjórnar fiskiðjuvers ríkisins í Reykjavík.
10. 20. gr. verður 7. gr.
11. Við fyrirsögn. Fyrirsögnin orðist svo : Frumvarp lil laga um fiskimálasjóð.

Sig. Kristjánsson,
form., frsm.

Alþingi, H. maí 1947.
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