
Nd. 616. Nefndarálit
um frv. til l. um ráðstöfun til hagnýtingar og markaðsöflunar fyrir Faxaflóasild.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þessu val' vísað til nefndarinnar snemma á þinginu, en hún sendi það til
umsagnar síldarútvegsnefnd, stjórn síldarverksmiðja ríkisins, stjórn Fiskifélags
íslands og stjórn Landssambands ísl. útvegsmanna. Umsagnir hafa borizt frá öllum
þessum aðilum nema stjórn Landssambands ísl. útvegsmanna. Umsagnir þessar eru
birtar sem fylgiskjöl með nál. þessu.

Nefndin kom sér saman um að leggja til, að frv. verði afgreitt á þessu stigi
með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
t trausti þess, að ríkisstjórnin láti fram fara fyrir næsta reglulegt Alþingi end-

urskoðun á lögum um síldarútvegsnefnd, útflutning á síld, hagnýtingu markaða o. f1.
með sérstöku tilliti til aukinnar og fjölbreyttari hagnýtingar Faxaflóasíldar til 1Ít-
flutnings, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 20. marz 1948.

Finnur Jónsson,
form.

Halldór Ásgrímsson.

Pétur Ottesen, Áki Jakobsson,
fundaskr. frsm.

Sigurður Kristjánsson.

Fylgiskjal I.

SíLDARÚTVEGSNEFND
Reykjavik, 4. des. 1947.

Síldarútvegsnefnd hefur borizt heiðrað bréf yðar, dags. 28. nóv. 1947, ásamt
frumvarpi til laga um ráðstafanir til hagnýtingar og markaðsöflunar fyrir Faxa-
flöasíld, og er jafnframt óskað umsagnar Síldarútvegsnefndar um frumvarpið.

Sem svar leyfir nefndin sér að taka fram eftirfarandi:
Sildarútvegsnefnd telur vafasamt, að nefnd sú, sem frumvarpið ræðir um, að

verði skipuð, hefði meiri möguleika til að stuðla að hagnýtingu faxasildar til sölt-
unar en Síldarútvegsnefnd hefur, nema jafnvel siður væri.

í þvi sambandi leyfir Síldarútvegsnefnd sér að benda á, að reynsla undanfar-
inna ára hefur sýnt, að það getur mjög mikið greitt fyrir sölu faxasíldar, að hægt
St; að bjóða norðansíld með henni, og getur það oft verið skilyrði fyrir sölu faxa-
síldar á viðunandi verði. En þessa aðstöðu hefur Síldarútvegsnefnd öðrum fremur,
að minnsta kosti á meðan nefndin hefur einkasölu á allri saltaðri norðurlands síld.
Hefur nefndin notað þessa aðstöðu síðustu árin við sölu faxasíldar.

Hvað snertir aðrar verkunaraðferðir en söltun sildar, þá heyra þær að vísu
ekki undir Síldarútvegsnefnd, eins og er, en að sjálfsögðu mætti breyta lögunum
um Sildarútvegsnefnd þannig, að henni bæri að hafa afskipti af fleiri verkunar-
aðferðum en söltun, ef það teldist hagkvæmt. Enn fremur mætti breyta lögunum
um Sildarútvegsnefnd i þá átt, að nefndin hefði meiri skyldur gagnvart faxasíld-
inni, t. d. að henni bæri að annast eitthvað af því, sem um ræðir i frumvarpinu.

Að lokum vill nefndin benda á þann möguleika, að stofnuð yrðu fjórðungssam-
lög sildarsaltenda og ef til vill þeirra, er verka síld it annan hátt til útflutnings.
Yrði þá t. d. eitt samlag fyrir FaxafIóa og nágrenni, annað fyrir Austfirði o. s. frv.,
ef óskir kæmu fram um það. Samlög þessi nytu lagaverndar og störfuðu samkvæmt
reglum, er þar um yrðu settar. Samlögin lytu yfirstjórn Síldarútveganefndar.

Virðingarfyllst.

Síldarútvegsnefnd.

Jón L. Þórðarson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis.



FYlgiskjal lL

SÍLDARVERKSMIÐJURRíKISINS
Reykjavik, 3. des. 1947.

A fundi stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins í dag var beiðni yðar um umsögn
stjórnar Sildarverksmiðja ríkisins um frumvarp til laga um ráðstafanir til hag-
nýtingar og markaðsöflunar fyrir Faxaflóasild tekin fyrir og eftirfarandi álit sam-
þykkt með 4 samhljóða atkvæðum, ÞóróddurBuömundsson var fjarverandi:

"Með frumv. til laga um ráðstafanir til hagnýtingar og markaðsöflunar fyrir
Faxaflóasíld er stefnt að því að taka þessi mál úr höndum Síldarútvegsnefndar, að
því er snertir sölu sildarinnar og úthlutun veiði- og verkunarleyfa o. s. frv. á síld
þeirri, sem aflast á tilteknu veiðisvæði.

Ef slikri skiptingu yrði komið á gagnvart sölumálum síldar,sem veiddist á þessu
svæði, mundi eflaustm:eð sama rétti mega krefjast sérstakrar nefndar fyrir aðra
staði á landinu, t. d. Austfirði og Vestfirði.

Mundi það leiða til þess, að starfsemi Síldarútvegsnefndar færi aðnliklu leyti
í mola, og gera stjórn þessara mála flóknari og dýrari.

Telur stjórn S. R. eðlilegt, að Síldarútvegsnefnd fari með þessi mál áfram eins
og hingað til, hvar sem sildin veiðist við landið.

Stjórn S. R. mælir því gegn því, að frumvarpið verði samþykkt."
ÞetlP tilkynni sl yður hér með.

Virðingarfyllst

f. h. stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins.

Sveinn Benediktsson.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar.

Fylgiskjal III.

FISKIFÉLAG ISLANDS
Reykjavík, 6. des. 1947.

Með bréfi, dags. 28. f. m., óskaði nefndin .umsagaar vorrar um meðfylgjandi
frumvarp um ráðstafanir til hagnýtingar og markaðs öflunar fyrir Faxaflóasíld.

Félagsstjórnin samþykkti á fundi sínum í gær svofellda ályktun varðandi
þetta mál:

"Félagsstjórnin litur svo á, að það sé ekki til bóta að fara að dreifa þeirri ábyrgð
með skipun fleiri nefnda í þessu skyni, sem nú hvílir á. Sildarútvegsnefnd og stjórn
S. R. um ráðstafanir til hagnýtingar og markaðsöflunar fyrir síld og sildarafurðir
landsmanna.

Hitt leiðir af sjálfu sér, að einstaklingar, sem hér eiga hagsmuna að gæta, og
ríkisstjórn og Alþingi verða að vanda vel val þeirra manna, sem falin er for-
staða þessara mikilsverðu mála, jafnframt því sem vakað er yfir, að þessir menn
ræki starf sitt með dugnaði og fyrirhyggju."

Virðingarfyllst

f. h. fiskimálastjóra

Arnór Guðmundsson.

Til sjávarútvegsnefndar n. d. Alþingis, Alþingi.


