
Nd. 368. Nefndarálit
um frv. ti! 1. um smíði tveggja þilfara togara í tilraunaskyni.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Sjávarútvegsnefnd hefur athugað frv. þetta, sem hlotið hefur afgreiðslu í Ed.
Hefur málið fengið þar mjög rækilega athugun. Liggja fyrir umsagnir um mál þetta
frá átta félagasamtökum, sem að sjávarútvegsmálum standa, og fagfélögum á sviði
fiskveiða og slysavarna. Í hópi þeirra,· sem að álitsgerðum þessum standa, eru
nokkrir hinna þrautreyndu togaraskipstjóra vorra. Enn fremur liggur fyrir um-
sögn fjármálaráðherra um málið. Að ráði hans var frv. í meðferð Ed. breytt þannig,
að nú er það í heimildarformi. Í samræmi við það hafa verið felld niður úr frv.
ákvæðin um það, hvenær smíði skipsins skyldi lokið, en hins vegar er það tíma-
bundið, hvenær skuli lokið tæknilegum undirbúningi. Sjávarútvegsnefnd blandast
ekki hugur um það, að hér er um athyglisverða og merkilega nýjung að ræða, enda
er það samhuga álit aUra þeirra aðila, sem látið hafa uppi álit sitt um málið, að
svo sé, þótt þeir bendi sumir á ýmislegt um gerð skipsins og fyrirkomulag þess,
er nánari athugunar þarf við, og að um sumt verði ekki sagt fyrir, hvernig reynast
muni, þar verði reynslan að skera úr.

Í greinargerð þeirri, sem fylgdi frv. þessu, er þess getið, að í tímariti Fiski-
félags Íslands, Ægi, sé frá því skýrt, að Þjóðverjar væru nú að hefja undirbúning
að smíði togara af þessari gerð. Í álitsgerð Davíðs Ólafssonar fiskimálastjóra er
einnig að þessu vikið. Hafði hann fengið tvo togaraskipstjóra og einn útgerðar-
stjóra til þess, ásamt skipaverkfræðingi Fiskifélagsins, að athuga teikningar af
skipi þessu. Benda þeir á með skírskotun til þessara upplýsinga, að ráðlegt mundi
vera að afla nánari vitneskju um smíði þeirra togara, sem nú er verið að byggja
í Þýzkalandi, af þessari gerð. Í þessu áliti segir enn fremur: "Við teljum hina fram
komnu hugmynd mjög merkilega og margt, sem getur orðið til mikilla bóta í sam-
bandi við fiskveiðar vorar. En það er hins vegar vitað, að stórþjóð, eins og að
framan getur, hefur með höndum smíði svipaðra skipa. Það er þvi álit vort, að
séð verði, hvernig tveggja þilfara togarar reynast hjá öðrum, áður en við smíð-
um skip af þessari tegund. Hins vegar teljum við þetta svo mikið framfara- og hags-
munamál, að nauðsyn sé á því, að við látum einskis ófreistað til að fylgjast með
þvi, sem gerist í þessu máli hjá stórþjóðunum, og hagnýtum okkur reynslu þeirra."

Um leið og sjávarútvegsnefnd tekur undir þessi ummæli, leggur hún eindregið
til, að frv. verði samþykkt.
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