
sþ. 234. Nefndarálit [59. mál]
um till. til þál. um tilraunir með límvatn sem áburð til ræktunar.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur athugað og rætt þáltill. Þótti rétt að senda hana til umsagnar til
Búnaðarfélags Íslands, landnáms stjóra og rannsóknaráðs ríkisins, og eru um-
sagnir þessara aðila birtar hér með sem fylgiskjöl.

Það er sameiginlegt álit þessara aðila, að ekki muni svara kostnaði að flytja
límvatnið langar leiðir frá verksmiðju og komi því helzt til greina að nota það í
námunda við verksmiðjurnar, nema því að eins, að það sé áður eimað, en þá bæri
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frekar að nota það sem fóður en áburð. Hins vegar þykir rétt, að tilraunir þær, sem
um ræðir í þáltill., verði framkvæmdar nálægt verksmiðjum undir eftirliti fyrr-
nefndra aðila, þar sem þannig mætti fá árangur af rannsókninni án verulegs kostn-
aðar. Vill n. leggja áherzlu á, að framkvæmdar verði tilraunir með límvatnið á þess-
um grundvelli þegar á komandi vori, og leggur því til, að þáltill. verði samþykkt
óbreytt.

Alþingi, 16. jan. 1950.

Gísli Jónsson,
form., frsm.
Halldór Ásgrímsson.
Ásmundur Sigurðsson.

Guðm. í. Guðmundsson,
fundaskr.

Karl Kristjánsson.

Ingólfur Jónsson.
Pétur Ottesen.

Jónas G. Rafnar.
Helgi Jónasson.

Fylgiskjal I.

BÚNAÐARFÉLAG íSLANDS
Reykjavik, 6. jan. 1950.

Með bréfi, dagsettu 15. des. f. á., hefur hin háttvirta fjárveitinganefnd Alþingis
sent Búnaðarfélaginu til umsagnar: Tillögu til þingsályktunar um tilraunir með
límvatn sem áburð til ræktunar.

Vér höfum rætt þetta mál við jarðræktarráðunauta vora. Þeir hafa haft samráð
við jarðvegsfræðing landbúnaðardeildar Atvinnudeildar háskólans. Hefur hann látið
oss í té umsögn sína um þetta mál. Sú umsögn fylgir hjálagt í afriti. Má skoða þessa
umsögn sem sameiginlegt álit jarðræktarráðunauta Búnaðarfélags Íslands og dr.
Björns Jóhannessonar.

Stjórn Búnaðarfélags Íslands vill leyfa sér, auk þess, sem fram kemur Í áður-
nefndri umsögn, að taka eftirfarandi fram:

Stjórnin telur mjög nauðsynlegt, að leitað verði eftir leiðum til þess að hagnýta
þau verðmæti, sem í lím vatni eru, á sem hagkvæmastan hátt, hvort sem heppilegra
kann að reynast að hagnýta hin verðmætu efni til fóðurs, sem líklegt má teljast, eða
til áburðar.

Virðingarfyllst,
Steingr. Steinþórsson.

Til fjárveitinganefndar, Alþingi.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS
Reykjavík, 17. des. 1H4~).

Sem svar við tilmælum yðar um, að ég láti í ljós álit varðandi tillögu til þings-
ályktunar um tilraunir með límvatn, sem áburð til ræktunar, skal athygli vakin á
eftirfarandi:

Naumast virðist koma til greina að nota límvatn sem áburð af tveim ástæðum.
Sú fyrri er, að límvatnið er of dýr áburður, hin síðari, að það er, þegar mestur hluti
vatnsins hefur verið eimaður burt, verðmætt fóðurefni.

Þessar ályktanir má rökstyðja sem hér segir:
Gerum ráð fyrir, að bóndinn beri á hvern hektara 75 kg af hreinu köfnunarefni

og að hvert kíló kosti, komið á túnið, kr. 4.00 í tilbúnum áburði. Mun verðið hér
ríflega áætlað, en samkvæmt þessu kostar köfnunarefnisáburður kr. 300.00 á einn
hektara túns.

Nærri mun láta, að límvatn frá síldarverksmiðjum innihaldi 1% af köfnunar-
efni, og þyrfti þá 7500 kg af límvatni á hvern hektara túns til að jafngilda 75 kg
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ar kófnunaref'ni í tilbúnum áburði, og er þú gert rúð fyrir, að köínunarefui í lim-
vatni sé jafnvirkt og í tilbúnulll áburði. En raunverulega mun hvert kg af köfnunar-
efni í tilbúnum áburði öllu virkara.

7500 kg af límvatni mælti þá kosta kr. 300.00 komið í landið, eða flutnings- og
dreifingarkostnaður á hverja smálest. miðað við að limvatnið fáist ókeypis, mætti
vera kr. 40.00, og er af þessu ljóst, að límvatnið óeimað þolir að kalla engan flutning
og yrði aðeins notað hið næsta verksmiðjunum. Eigi hins vegar að dma vatnið úr
Iímvntnínu, svo að það innihaldi t. d. Ulll 50% vatn, þá mundi slík eim ing varla
kosta minna en kr. 350--400 á 7500 kg af limvatni. og er þá ljóst, að það fær ekki
stnðizt samanburð við tilbúinn áburð. einkum ef þess er jafnframt gætt, að hér er
um nokkurs konar vatnsgraut að ræða. er yrði að flytjast á tunnum og yrði all-
ú!)júll í dreifingu.
Í annan stað vill svo til, að nefndur límvatnsgrautur er verðmætt fóðurefni, og

mundi útflutningsverðmæti slíkrar vöru nema allmiklu meira en verðmæti hennar
sem áburður. Það kæmi því vart til greina að nota limvatnið sem áburð it þennan hátt.

Björn Jóhannesson.

Til Búnaðarfélags Íslands, Reykjavik.

Fylgiskjal II.

LANDNÁMSSTJÓRI
Reykjavík, te. des. H14H.

Móttekið bréf húttvirtrar fjúrveitinganefndar, dags. 15. þ. m., ásamt tillögu til
þingsályktunar varðandi tilraunir með límvatn sem áburð til ræktunar.

Tilraunir með notkun límvatns frú fiskimjölsverksmiðjunum hafa ekki verið
framkvæmdar af tilraunastöðvunum. Tilraunaráði er kunnugt um, að það hefur verið
lítils háttar reynt af einstaklingum við túnrækt, án þess þó að þeir hafi haldið áfram
notkun þess. Límvatn hefur þó nokkurt úburðargildi vegna köfnunarefnis þess, sem
í því er.

'I'ilraunaráð jarðræktar ákvað fyrir tveimur árum, að tilraunastöðin it Akureyri
aflaði sér límvatns frá Siglufirði og gerði tilraunir með það. Það var reynt að fá
það þá um vorið, en var þá ekki fyrir hendi nægilega snemma til að tilraunin kæmi
að gagni. Að sjálfsögðu munu tilraunastöðvarnar fúsar til að taka málið upp aftur.
A hitt má aftur benda, að ekki má festa miklar vonir við fjárhagslega hagsfæðan
árangur af notkun þess, vegna þess hve efnainnihaldið af hinu verðmæta efni,
köfriunaref'ninu, er hlutfallslega lítið, en flutningskostnaður á límvatninu yrði fyrir-
hafnar- og kostnaðarsamur. En í þessu sambandi kæmi því einnig til greina að gera
rannsókn á því, hvort bægt væri með tækniaðferðum að nema hurtu nokkurn hluta
vatnsins til að auka styrkleika þess og áburðargildi.

Samkvæmt framansögðu tel ég mál þetta mjög athyglisvert, en að órannsökuðu
máli er ekki hægt að gera sór grein fyrir, hvað slíkur tilraunir kostuðu, nái til-
raunin bæði til hagnýtingar Ilmvatnsins Í óbreyttu ástandi og líka til hins, að breyta
því í hagstæðara notkunarform. Tilraunir með notkun límvatns í óbreyttu ástandi
geta tilraunastöðvarnar ein eða fleiri tekið upp. En rannsóknir í sambandi við að
hreyta því í hagstæðara notkunarform má búast við að kosti það mikið, að gera má
ráð fyrir. að til slíkra rannsókna þyrfti sérstakan fjárhagslegan stuðning.

Virðingarfyllst,

Pálmi Einarsson.

Til fjárveitinganefndar sameinaðs Alþingis, Alþingi.
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Fylgiskjal III.
Reykjavík, 23. des. 1949.

Bréf háttvirtrar fjárveitinganefndar sameinaðs Alþingis, dags. 15. þ. m., og
tillaga til þingsályktunar nr. 78 um tilraunir með límvatn sem áburð til ræktunar
hefur verið til athugunar í rannsóknaráði. sem hefur samþykkt að gefa eftirfar-
andi álit:

Svonefnt límvatn eða pressuvökvi frá síldarverksmiðjum er talið nema 90 kg
úr hverju máli síldar, sem unnið er með pressum.
Í límvatninu er talið vera ca. 6% af proteini og eitthvað af sölhun og fitu, en

aðeins proteinið er talið nýtilegt fyrir jarðrækt.
Í proteini er ca. 16% af köfnunarefni, og því eru ca. 10 kg af köfnunarefni í

hverri smálest af límvatni, og verðmætið þannig 35--40 kr. it smálest, it ræktunar-
staðnum.

Eins og er rennur límvatnið til sjávar. Ef í þess stað ætti að hirða vatnið til eins
eða annars, þyrfti að útbúa safn- og geymsluþrær með allmiklum kostnaði, og þeim
mun meiri sem lengra þyrfti að flytja vatnið.

Er því augljóst, að notkun límvatns til áburðar kemur aðeins til greina í nánd
við verksmiðjustaðina, með ýtrasta sparnaði i geymslu- og flutningskostnaði, og að
takmörkuðu leyti eftir staðháttum. En um nytsemi þess til áburðar í stórum stil er
naumast að ræða.

A það skal að lokum bent, að eimað limvatn er mjög eftirsótt dýrafóður og
kemur því að sjálfsögðu ekki til greina sem áburður.

Virðingarfyllst,
Asgeir Þorsteinsson

p. t. formaður.

Til fjárveitinganefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavik.
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