
Ed. 394. Nefndarálit
um frv. til I. um fiskiðjuver ríkisins í Höfn í Hornafirði.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur rætt frv. og ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þess. Vill
minni hlutinn (StgrA) láta samþykkja það óbreytt, en á það getur meiri hlutinn
ekki fallizt. Gefur minni hlutinn því út sérstakt nefndarálit.

Mál þetta var Í fyrsta sinn flutt á síðasta þingi í sambandi víð landshöfn í Horna-
firði og náði þú ekki samþykki þingsins. A þessu sama þingi var og flutt frv. mn
fiskiðjuver fl Ísafirði og enn fremur fn'. um í isk iðjuver ríkisins. Með því frv. var
ætlazt til, að ríkið kæmi upp og starfrækti fiskiðjuver víðs vegar á landinu, eða í
fjórum verstöðvum alls. Náðu frv. þes si ekki heldur samþykki þingsins. Árið 1945
ræðst fiskimálanefnd í það að byggja fiskiðjuver í Reykjavík. Er kostnaður þess í
október s, 1. sem næst (j.;3 millj. króna, en þá er jafnframt talið, að óunnar, nauð-
synlegar viðbætur til þess að fullgera verið nemi rúmlega 1 millj. kr. Er því sýnilegt,
að kostnaðarverðið alls nemi milli 7 og 8 millj. króna. Fiskimálanefnd taldi sig hafa
heimild til þessara framkvæmda í H. gr. laga nr. 75 31. des. 1937, um fiskimála-
nefnd, útflutning á fiski, hagnýtingu markaða o. fl., og því er aldrei leitað samþykkis
Alþingis um þessi mál. Hefur heimild þessi þó verið talin mjög vafasöm. Skuldir
fiskiðjuversins í lok október eru samkv. reikningi rúmlega 7.7 millj., og er það
rúmlega 55 þús. meira en eignir Iyt-irtækisins. Með ráðherrabréfi. dags. í byrjun
febrúar 1947, er skipað svo fyrir, að þáverandi stjórn fiskimálanefndar skuli einnig
stjórna fisk iðjuverinu, sem starfrækt skuli sem sérstök stofnun, en til þessa brestur
lló fullkomlega heimild Í lögum, hvernig svo sem litið er á heimild þá, sem fiski-
málanefnd taldi sig hafa, eins og fyrr greinir.

Með lögum nr. 89 2~tmaí s.L, um fiskimálasjóð, er fiskimálanefnd lögð niður,
en ráðherra gefið vald til þess að fela fiskimálasjóði þau verkefni, sem Iiskimála-
nefnd hafði með höndum. Verður ekki séð, að hann hafi falið sjóðnum rekstur
fiskiðjuversins, því að í nóv. s. 1. skipar hann stjórn sjóðsins til þess að annast
reksturinn, eftir því sem skilið verður, á kostnað og ábyrgð ríkissjóðs, en til þess
brestur enn að fullu heimild í lögum. Annars er ljóst, að allur rekstur fyrirtækis-
ins er þannig, að alger óvissa ríkir um fjárhagsafkomu þess, enda sýnilegt, að mjög
mikil fjárhagsaðstoð er nauðsynleg frá einhverjum aðila til tryggingar öruggri
starfrækslu fyrirtækisins i framtíðinni.



Fiskiðjuver það, sem hér UIll ræðir, hefur einhverja þá beztu aðstöðu, sem
hægt er að hugsa sér, að fiskiðjuver geti haft hér á landi. Hráefnaöflun ætti hér
að vera svo að segja engin takmörk sett allt árið UIll kring, starfsfólk er hvergi
auðveldara að fá, orka öll er hvergi til í ríkari mæli, hafnarskilyrði hvergi betri,
flutningskostnaður og afskipunarmögnleikar á afurðum hvergi jafn hagstæðir,
og svo mætti lengi telja. Sé þetta borið saman við Hornafjörð, er ljóst, að fisk-
iðjuver af þeirri stærð, sem gert er ráð fyrir í írv., hefði þar margfalt lakari starfs-
skilyrði. Hafnarskilyrði eru þar mjög slæm, m. a. verður enn um langt skeið að
gera ráð fyrir því, að umskipa verði öllum afurðum til útflutnings, en það eitt
hefur mikinn kostnað í för með sér. ITtgerð frá staðnum er engin önnur en sú,
sem skapazt við mjög takmarkaða vertíð aðkomubáta. og hráefnamöguleikarnir
því æði takmarkaðir, starfsfólk er engan veginn nægilegt á staðnum, og vitað er,
að mjög erfitt er að tryggja sérfræðinga til jafn aí'skekktra staða og hér er um
no· ræða.

Yfir 70 hraðfrystihús munu nú vera til í landinu. Hafa einstaklingar og sveit-
arfélög verið styrkt allríflega til þess að komu þeim upp. 1 sambandi við þau el'
verið að koma upp hæfilegum fiskimjölsverksmiðjum, eftir því sem efni standa
til. Þessi iðjuver hafa verið reist í samræmi við þarfir héraðanna og möguleika
til öflunar hráefna o. fl. Það verður ekki séð, að neitt sé því til fyrirstöðu, að
þróun þessara mála verði svipuð í Hornafirði, þegar þau skilyrði eru fyrir hendi
þar, sem nauðsynleg mega teljast, til þess að unnt sé að starfrækja þar fiskiðju-
ver í stórum stíl. Þá er og vitað, að eins og stendur hefur ríkissjóður svo mörgum
öðrum verkefnum að sinna, er krefjast meira fjárframlags en hann hefur yfir að
ráða, og því líklegt, að ekkert yrði úr framkvæmdum fyrst um sinn um byggingu
hskiðjuvers á Hornafirði, þótt frv. yrði að lögum, nema samtímis yrði séð fyrir
fjáröflun til framkvæmdanna, en fyrir því er ekki séð í frv.

Þá telja sumir nefndarmanna, að með frv. þessu, ef að lögum verður, sé farið
inn á mjög varhugaverða braut, sem erfitt muni verða að snúa við á og hlýtur þá
í framtíðinni að binda mjög stórar upphæðir af fé ríkissjóðs, því að það er alveg
ljóst. að ef einni verstöð eru gefin slík forréttindi sem hér er til ætl azt, þannig að
rík>sjóður leggi fram án þátttöku héraðsins mjög háa fjárhæð til verklegra fram-
h,1l-111da, sem hlyti að hækka verð allra eigna, sem fyrir eru á staðnum, og gefa
héraðinu að öðru leyti margvísleg hlunnindi, þótt fyrirtækið sjálft gæti aldrei
borið :;;ig fjárhagslega, þá verður erfitt fyrir Alþingi að neita fjölmörgum öðrum
ver stöðvum um sömu fríðindi. Meiri hluti nefndarinnar leggur því til, að frv.
verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með þvi að ljóst er, að skilyrði til að reka fiskiðjuver i Hornafirði á þann

hátt, sem gert er ráð fyrir í frv., eru á margan hátt lakari en þau, sem fiskiðjuver
ríkisins í Reykjavík á nú við að búa, en það ú samkv. gögnum, sem fyrir liggja,
j mjög miklum fjárhagslegum örðugleikum, og í trausti þess, að athugað verði, á
hvern hátt annan rfk.issjóður geti veitt útgerð ú Hornafirði fjárhagslega aðstoð.
er að gagni mætti koma, en væri ríkissjóði ekki jafn fjárfrek og áhættusöm,
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá .
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