
Ed. 494. Nefndarálit
um frv. til l. um fiskmat og meðferð, verkun og útflutning á fiski.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað og rætt frv. og telur rétt, að mat á fiski sé samræmt á
þann hátt, sem lagt er til í frv. Nefndinni þykir rétt að benda á, að eðlilegt sé að
ákveða það ekki í lögunum, að atvinnumálaráðherra skuli jafnan fara með þessi
mál, þar sem vitað er, að sjávarútvegsmálin geta á ýmsum tímum, eins og t. d. nú,
heyrt undir annað ráðuneyti en atvinnumálaráðuneytið. Þá þykir og rétt að benda
á, að ekki sé nauðsynlegt að staðbinda yfirfiskmatsmanninn fyrir Auslfirðingafjórð-
ung á Seyðisfirði, heldur geti þar og komið til greina, að hann hafi búsetu á Norð-
firði.

Nefndinni þykir ekki ástæða til, að yfirfiskmatsmenn á Suðvesturlandi verði 3,
eins og gert er ráð fyrir í frv., beldur muni nægja, að þeir verði tveir og heildar-
tala þeirra því sex, en ekki sjö, eins og ákveðið er nú í 6. gr. Komi það í ljós, að
nauðsynlegt sé að fjölga yfirfiskmatsmönnum, eftir að reynsla er fengin á þessari
nýju skipan, verður að sjálfsögðu ekki staðið á móti fjölguninni, en hins vegur
miklu örðugra að fækka aftur, þegar einu sinni hefur verið skipað í stöðurnar, þótt
þá kæmi í ljós, að fullt starf væri ekki fyrir alla matsmennina. Að vísu mun hugsað
að flytja einn yfirfískmatsmarminn frá Suðvesturlandi til eftirlits og leiðbeiningar
í hinum umdæmunum á vissum árstíðum, ef nauðsyn þykir til bera, en þá má að
sjálfsögðu á sama hátt flytja aðra matsmenn til, t. d. yfirfiskmatsmanninn i Vest-
mannaeyjum, og þykir nefndinni vel fara á slíkri samvinnu og telur, að hún gæti
jafnvel skapað enn meiri samræming á matinu í landinu í heild.

Þá þykir rétt að benda á, að sektarákvæðin i frv. virðast vera æði há, en með
þvi að hér er um að ræða hámark aðeins, þykir ekki rétt að gera um það till. til
breytinga. Einnig þykir rétt, að gildistaka laganna verði nú þegar, einkum þegar
vitað er, að freðfiskimatið starfar nú án lagafyrirmæla og að fyrir liggur að skipa
nú þegar Í sum af þeim embættum, sem tilheyra fiskmatinu samkv. gildandi lögum.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. í stað orðanna "atvinnumálaráðuneytið" og "atvinnumálaráðherra" hvarvetna
í frv. kemur: ráðuneytið og ráðherra.

2. Við 6. gr.
a. Í stað orðsins "sjö" i 1. mgr. kemur: sex.
b. Aftan við 3. tölul. bætist: eða Norðfirði.
e. 1 stað orðsins "Þrír" í upphafi 5. tölul. kemur: Tveir.
d. í stað orðanna "Skal einn" í upphafi 2. málsl. i 5. tölul. kemur: Skal annar.
e. 1 stað orðanna "en annar" i 2. málsl. 5. tölul. kemur: en hinn.

3. yið 7. gr. í stað orðsins "með" í síðustu mgr. kemur: eða.
4. Við 12. gr.

a. í stað orðsins "fiskimatsmenn" í 2. mgr. kemur: fiskmatsmenn.
b. í stað orðsins "starf" í 3. mgr. kemur: starfi.

5. Við 18. gr. Greinin fellur niður.
6. A eftir 20. gr. kemur ný grein, er orðast svo:

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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