
Nd. 309. Frumvarp til laga [169. mál]
um framleiðsluráð sjávarútvegsins, afnám bátagjaldeyrisskipulagsins o. fl.

Flm.: Stefán Jóh. Stefánsson, Emil Jónsson, Gylfi Þ. Gíslason,
Hannibal Valdimarsson.

1. gr.
Framleiðsluráð skal skipað 5 mönnum og jafnmörgum til vara. Kýs sameinað

Alþingi 3 men? hlutbundinni kosningu, Landssamband ísl. útvegsmanna 1 og AI-
þýðusamband Islands 1. Varamenn skulu kosnir á sama hátt. Ráðherra skipar for-
mann. Kosning gildir til 4 ára, en skipun formanns til eins árs í senn.

Framleiðsluráð ræður sér starfsfólk eftir því, sem þörf krefur. Ráðherra ákveður
laun ráðsmanna, og teljast þau til kostnaðar við störf ráðsins.

2. gr.
Framleiðsluráð hefur með höndum:

a. Störf þau, sem fiskimálanefnd eru falin með lögum nr. 75 frá 31. des. 1937, um
fiskimálanefnd, útflutning á fiski, hagnýtingu markaða o. fl., og skal leggja fiski-
málanefnd niður frá gildistöku þessara laga.

b. Rannsókn á þörf bátaútvegsins fyrir opinbera fjárhagslega aðstoð og skipu-
lagningu og stjórn þeirrar aðstoðar, sem nauðsynleg verður talin.

e, Yfirstjórn sölu afurða bátaflotans, þegar hann nýtur opinberrar aðstoðar á vegum
ráðsins.

3. gr.
Fyrir byrjun hverrar vertíðar skal framleiðsluráð kynna sér möguleika á sölu

afurða bátaútvegsins og rannsaka rekstrarafkomu bátanna og þeirra iðjuvera. er úr
aflanum vinna. Getur framleiðsluráð krafið útgerðarmenn og þá, er iðjuverin reka,
um reikninga þeirra ásamt fylgiskjölum og svipt þá aðila allri aðstoð, er skorast
undan að afhenda framleiðsluráði þessi gögn. Leiði rannsókn ráðsins í ljós, að
iðjuverin geti ekki greitt nægilega fyrir aflann, til þess að meðalútgerð báts beri sig,
er rá,ðinu heimilt að ábyrgjast nauðsynlegt einingarverð, til þess að jöfnuði verði náð.
I byrjun hverrar vertíðar skal framleiðsluráð birta almenningi greinargerð um

athuganir sínar á afkomu bátaútvegsins og rökstuðning fyrir þeirri aðstoð, er ráðið
telur bátaútveginn þurfa með.

4. gr.
Framleiðsluráð getur sett eftirfarandi skilyrði fyrir ábyrgð skv. 3. gr.:

a. Að ýtrustu hagsýni sé gætt í rekstri útvegsins.
b. Að rekstrarvörur allar séu keyptar hjá innkaupasamtökum bátaútvegsins. séu

þær fáanlegar þar, eða með kjörum, sem eru ekki verri en þar gerast.
e, Að úr aflanum sé unnið af félagssamtökum útvegsmanna um fiskiðjuver,

söltun, herzlu, frystingu eða slíkt, og gangi hæfilegur hluti af ágóða þeirrar
vinnslu til að tryggja afkomu bátaútvegsins, eða að aflinn sé seldur til vinnslu
með því skilyrði, að verðhækkun, sem verða kann á framleiðslunni frá áætlun
framleiðsluráðs, renni að nokkru eða öllu leyti til hráefnisframleiðenda.

5 gr.
Hafi framleiðsluráð ákveðið að veita bátaútveginum aðstoð skv. 3. gr., annast

það sölu á erlendan markað á öllum afla bátanna - öðrum en síldar afl a - og af-
urðum unnum úr honum. Jafnframt er öðrum óheimilt að bjóða þessa vöru til sölu
á erlendan markað, selja halla eða flytja úr landi, nema leyfi ráðsins komi til. Skal
eigendum afla báta, sem ábyrgðar hafa notið, skylt að hlíta fyrirmælum fram-
leiðsluráðs um sölu afurðanna úr landi og gefa ráðinu allar þær upplýsingar, er það
óskar, um aflann, verkun hans og meðferð.

6. gr.
Framleiðsluráði er heimilt, að fengnu leyfi ráðherra, að fela einum eða fleiri

útflytjendum að annast sölu þeirra afurða, sem sæta eiga sölumeðferð þess skv. 5. gr.
Þegar um er að ræða hreina vöruskiptaverzlun, getur framleiðsluráð séð um

hana sjálft eða falið sérstökum aðilum að annast þau viðskipti, og skal þá afhenda
kaupfélögum og smásölum innfluttu vöruna gegn hóflegri þóknun.

7. gr.
Þegar sýnt þykir, að rekstur bátaútvegsins verði ekki hagstæðari en áætlun fram-

leiðsluráðs skv. 3. gr. gerði ráð fyrir, skal framleiðsluráð hefja greiðslu verðuppbótar
eftir þvi, sem fé er fyrir hendi. Skal gerð áætlun um þessar greiðslur og þess gætt,
að ekki verði ofgreitt eða mönnum mismunað í greiðslum. Greiðsla verðuppbótar
skal ekki fara sjaldnar fram en ársfjórðungslega, unz uppbótin er að fullu greidd.



Komi í ljós, að verðhækkun útflutnings afurða hafi átt sér stað eða nýting mark-
aða orðið betri en ráð var fyrir gert, getur framleiðsluráð ákveðið, að útflytjandinn
greiði tilskilinn hluta af þeirri hækkun í Rekstrartryggingasjóð bátaútvegsins skv.
9. gr.

, 8. gr.
Utvegsmönnum, öðrum framleiðendum og útflytjendum er heimilt að semja um

það, að hve miklu leyti hver þeirra verður aðnjótandi þeirrar greiðslu, er framleiðslu-
ráð lætur í té til aðstoðar bátaútveginum. Skulu þeir tilkynna framleiðsluráði þessa
ákvörðun, er samningar eru gerðir um móttöku og vinnslu aflans.

Utflytjanda er skylt að senda framleiðsluráði eintak af útflutningsreikningi,
áritað af tollyfirvaldi, um leið og útflutningur fer fram.

9. gr.
Til þess að standast kostnað við störf framleiðsluráðs og aðstoð við bátaútveg-

inn skal stofna sérstakan sjóð, Rekstrartryggingasjóð bátaútvegsins. Tekjur sjóðsins
eru þessar:
A. Framlag ríkissjóðs tíu milljónir krónu á ári i 5 ár.
B. Ákveðið hundraðsgjald, er framleiðsluráði heimilast að leggja á innkaupsverð

tiltekinna vörutegunda. Gjaldið skal miðað við fjárþörf framleiðsluráðs til að
fullnægja ábyrgðarskuldbindingu ráðsins og lagt á með hliðsjón af útflutnings-
verðmæti þeirra afurða, sem einingarverð hefur verið ábyrgzt á. Gjald þetta skal
innheimt af tollheimtumönnum ríkisins og skilað framleiðsluráði mánaðarlega.
Óheimilt er að leggja nokkurt álag á gjald þetta, er vörur, sem það er greitt af,
eru seldar í smásölu eða heildsölu. Brýnustu nauðsynjar almennings skulu und-
anþegnar þessu gjaldi. Gjaldið skal ákveðið fyrir eitt ár í senn og rækilega aug-
lýst, á hvaða vörur það skuli lagt.

C. Framlag útflytjenda skv. 7. gr.

10. gr.
Innflutningur þeirra vörutegunda, sem greiða ber gjald af skv. B-lið 9. gr., skal

vera frjáls og óhindraður. Telji framleiðsluráð, að innflutningi þessara vara sé
ekki haldið áfram með nægilegum hraða, til þess að ráðið geti staðið við ábyrgðar-
skuldbindingar sínar, er því þó heimilt að ákveða, að innflutningurinn séu háður
leyfi ráðsins, og getur ráðið þá jafnframt:
a. Boðið út til innflutnings einstaka vöruflokka og veitt þeim leyfi til innflutn-

ings, sem bezt kjör býður með verð og gæði.
b. Falið neytendasamtökum innflutning ákveðinna vörutegunda.
e. Falið hagsmunasamtökum bátaútvegsins eða framleiðenda, sem vinna úr sjávar-

afurðum, þennan innflutning að nokkru eða öllu leyti.

ll. gr.
Framleiðsluráði ber að vinna að leit nýrra markaða fyrir afurðir bátaútvegsins

og sem beztri hagnýtingu þeirra markaða, sem fyrir eru. Er ráðinu heimilt að fá
duglega og hæfa lllenn til þess að setjast að þar, sem heppilegt þykir að hafa sam-
fellda starfsemi til aukningar sölu íslenzkra afurða. Skulu laun þeirra og kostnaður
greidd að öllu eða nokkru leyti af framleiðsluráði.

Útflytjendur skulu greiða hæfileg umboðslaun af andvirði þeirra afurða, sem
seldar eru fyrir milligöngu þessara aðila, og dregst sú upphæð frá kostnaði þeim,
sem framleiðsluráð greiðir.

Þá er framleiðsluráði heimilt að semja við dugandi menn um, að þeir setjist
að þar, sem sérstök þörf þykir að vinna markaði fyrir og kynna Íslenzka fram-
leiðslu, og greiða þeim tilteknu upphæð til þess að hefja þar sölustarfsemi íslenzkra
afurða fyrir eigin reikning.
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12. gr.
Ráðherra ákveður með reglugerð nánar um starf framleiðsluráðs og framkvæmd

laga þessara, þar á meðal um álagningu hundraðsgjalds skv. B-lið 9. gr.

13. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim skulu sæta

meðferð almennra lögreglumála og varða seldum allt að 100 þús. króna, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
14. gr.

Greinargerð.
Um 95-97 % af gjaldeyrísöflun landsmanna byggist á útflutningi sjávarafurða.

Meira en helmingur þessa gjaldeyris er fyrir andvirði útflutnings vara, sem unnar
eru úr því hráefni, sem vélbátafloti landsmanna aflar. Afli vélbátanna er að lang-
mestu leyti unninn í landi og breytt þar í hálf- eða fullunna útflutningsvöru. Þegar
undan er skilinn karfi, síld og saltfiskur, hefur afli togaraflotans allt fram á síð-
ustu ár verið fluttur út sem hrávara, ÞÓ að nokkuð hafi þetta breytzt í ár, má fylli-
lega búast við því, að um leið og opnast markaður fyrir isfisk í Bretlandi, verður
afli togaranna fluttur þangað í stórum stíl beint af miðunum. Af þessu er auðséð,
að mjög mikilvægt er fyrir gjaldeyrisöflun þjóðarinnar og þá ekki síður fyrir at-
vinnu í landi, að vélbátaflotinn sé nýttur til fiskveiða sem mest má verða. Þar að
auki má á það benda, að betri fisk er ekki hægt að fá til vinnslu en afla vélbátanna.

Vélbátaflotinn og útgerð hans hefur átt í miklum fjárhagsörðugleikum síðan
styrjöldinni lauk. Er það ekki eingöngu vegna aflabrests, sem verið hefur mjög til-
finnanlegur á síldveiðum s. 1. 8 ár, heldur og vegna þess, að framleiðslukostnaður
hefur farið sívaxandi og langt fram úr hækkun afurðanna. Hafa útvegsmenn því
ekki treyst sér að gera út á þorskveiðar. nema aðstoð og fyrirgreiðsla hins opinbera
kæmi til.

Um það hefur ekki verið deilt, að þjóðinni væri lífsnauðsyn, að þessi atvinnu-
vegur stöðvaðist ekki, heldur hitt, hvernig hægt væri að koma í veg fyrir það og
með hvaða aðferðum. Fyrir gengislækkun ábyrgðist ríkisstjórnin bátaeigendum
ákveðið verð fyrir aflann. Í framkvæmdinni var þessi ábyrgð þó greidd útflytjend-
um, sem aftur á móti greiddu útvegsmönnum og sjómönnum tilskilið verð. A vegum
ríkisstjórnarinnar starfaði að þessum málum svokölluð "fiskábyrgðarnefnd", sem
fylgdist með verkun og hagnýtingu aflans og sölu afurðanna og greiddi síðan tilskilda
ábyrgð. Vann nefnd þessi mikið verk og þarft. Reynt hefur verið að gera þessa ábyrgð-
argrciðslu óvinsæla, m. a. vegna þeirra skatta, sem á landsmenn voru lagðir til þess
að standa straum af kostnaðinum. Hitt virðist aftur á móti hafa farið fram hjá æði
mörgum, að skattar þessir hafa ekki verið lækkaðir eða afnumdir - þó að ábyrgðin
sé úr sögunni - heldur renna nú í ríkissjóð og eru notaðar til daglegra þarfa.
En nýjar álögur hafa verið lagðar á landsmenn undir því yfirskini, að koma þyrfti
í veg fyrir stöðvun sjávarútvegsins.

Eitt af því, sem forvígismenn gengislækkunarinnar töldu henni mest til gildis,
var það, að þá mundu hverfa allar uppbætur, ábyrgðir og hvers kyns aðstoð til báta-
útvegsins. A það var bent af andstæðingum gengislækkunar, að svo mundi ekki verða.
Kostnaðurinn við útgerð vélbátaflotans hlyti að hækka svo mjög, að verðhækkun
afurða af völdum gengislækkunar hrykki þar hvergi til. því miður kom fljótlega í
ljós, að þetta reyndist rétt. Var þá til þess gripið af núverandi ríkisstjórn að heimila
álag - svokallaðan bátagjaldeyri - á nokkrar þær vörur, sem samkvæmt sér-
stökum leyfum væru fluttar til landsins fyrir þann gjaldeyri, er fengist fyrir út-
flutningsafurðir bátaútvegsins. Til viðbótar þessum nýja skatti á landsfólkið fylgdi
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sá böggull skammrifi, að verzlunarstéttinni var heimiluð eftirlitslaus álagning á
þessar vörur og þar með þennan nýja skatt. Er það hið furðulegasta óréttlæti, að
einni stétt skuli leyft - eða jafnvel boðið upp á það - að gera sér vandræði eins
af aðalatvinnuvegum þjóðarinnar að féþúfu. En að þetta sé rétt, sannar sú einfalda
staðreynd, að án vandkvæða bátaútvegsins hefði verzlunarstéttin orðið að sætta sig
við innkaupsverð þessara vara að viðbættum flutningskostnaði og tolli - en án báta-
gjaldeyris - sem álagningargrundvöll. Þessi auka geta verzlunarstéttarinnar, sem
henni var skenkt af ríkisstjórninni undir því yfirskini, að verið væri að hjálpa þraut-
píndum sjávarútvegi, nemur tugum milljóna á ári hverju og er greidd af launamönn-
um, verkamönnum og sjómönnum, sem allir eru að sligast undir ofurþunga sívax-
andi dýrtíðar, - og síðast en ekki sízt af útvegsmönnum sjálfum, sem aðstoðarinnar
eiga að njóta.

Framkvæmd bátagjaldeyrisfyrirkomulagsins hefur verið með mestu endemum,
Engar opinberar skýrslur liggja fyrir um það, hversu mikla upphæð útvegurinn
hefur þurft sem aðstoð. Engar skýrslur um það, hve mikið hefur innheimzt. Engar
skýrslur um skiptingu milli hinna ýmsu greina framleiðslunnar, svo sem hve mikið
hafi runnið til bátanna, hve mikið til frystihúsa, saltfiskframleiðenda o. s. frv. Talið
er, að gjald hafi verið tekið fyrir útgáfu þessara leyfa, sem muni nema 800 þúsund
til einni milljón króna. Við þetta mun aðeins vinna einn karlmaður hluta úr degi og
ein stúlka. Hvernig þessari fúlgu, sem þarna hlýtur að vera í sjóði, verður ráðstafað,
virðist enginn vita. Bátagjaldeyrir virðist lagður á ótrúlegustu vöruflokka, þar á
meðal á margar af þeim vörum, sem útvegurinn þarfnast til eigin nota og getur ekki
án verið. Virðist þarna vera um millifærslu á fé að ræða úr einum vasanum í annan og
heildsölum greiddur skattur af þeim flutningi.

Sem dæmi má nefna, að bátagjaldeyrir er lagður á allar tegundir saums nema
hóffjaðrir. Þannig greiðir útvegsmaðurinn aukagjald auk skatts til kaupmanna af
saum og skrúfboltum til bátabygginga, iðjuver af saum og boltum í bryggjur og önnur
mannvirki, frystihús af saum til hvers konar húsabygginga, síldarsaltendur af hnoð-
um, sem notuð eru í gjarðir á síldartunnum, o. s. frv.

Gjaldi því, sem greitt er fyrir leyfin, er síðan safnað í sjóði, en útvegsmenn
og framleiðendur þurfa að bíða mánuðum - allt að því árum saman eftir greiðslu
til aðstoðar.

Það verður ekki talið viðhlítandi, að einn af aðalatvinnuvegum þjóðarinnar
sé til langframa rekinn með opinberri aðstoð. En meðan það er óhjákvæmilegt,
verður að krefjast þess, að öll þjóðin taki sem jafnastan þátt í þeim byrðum, sem
það krefst, en með öllu er fráleitt, að ein stétt þjóðfélagsins noti sér það til fram-
dráttar og fjáröflunar.

Til þess að bæta úr því ástandi, að hallarekstur bátaútvegsins haldi áfram, þarf
að stefna að því að draga úr rekstrarkostnaði svo sem mest má verða, t. d. með sam-
starfi í útvegun veiðarfæra, olíu og annarra rekstrarvara. Enn fremur með sameign
og samrekstri bátaeigenda á fiskiðjuverum og öðrum þeim fyrirtækjum, sem vinna
úr aflanum, en mörg þeirra virðast hafa mjög sæmilega afkomu, ef hráefni til vinnslu
er fyrir hendi. því miður er ekki útlit fyrir, að auðvelt sé að draga úr rekstrar-
kostnaði útvegsins eða lækka framleiðslu íslenzkra útflutningsvara, meðan sú stjórn-
arstefna, sem nú er ríkjandi, fær að ráða. Er ekki sjáanlegt annað en að beinlínis
sé að því stefnt að hækka sem mest allan tilkostnað, sbr. hina eftirlitslausu álagn-
ingu kaupsýslumanna á bátagjaldeyrisvörur.

Hin leiðin til þess að bæta úr því vandræðaástandi, sem nú ríkir um afkomu
bátaútvegsins, er að auka verðmæti framleiðslunnar, gera hana sem fjölbreyttasta
og auka sem mest sölumöguleika hennar og þar með söluverð. Einn þátturinn er
að afla henni sem viðtækastrá markaða, gera hana eftirsótta og þekkta sem víðast.
Þess vegna þarf að hefja öfluga og raunhæfa markaðsleit og stefna að því marki,
að auka megi verulega framleiðsluna frá því, sem nú er, og verði þó eigi hætta á
offramleiðslu. því verður vissulega ekki neitað, að ýmsir útflytjendur hafa reynt
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að finna nýja markaði og unnið dyggilega að sölu íslenzkra afurða. En þar hefur
hver fyrir sig verið að verki. Saltfiskframleiðendur sér, hraðfrystihúsin sér, harð-
fiskframleiðendur sér o. s. frv. Það hlýtur að vera farsælla og vænlegra til ár-
angurs, að að þessu verði unnið af einum aðila, sem samræmi markaðsleit fyrir allar
íslenzkar útflutnings afurðir. Víða hagar þannig til, að fleiri en eina og jafnvel margar
tegundir íslenzkra afurða má selja í einu og sama landi. Virðist með öllu ástæðu-
laust, að hver sérframleiðandi hinna ýmsu úlflutningsafurða sé að bauka þar fyrir sig.

Það orkar tvímælis, hvort rétt sé að kalla þær aðgerðir, sem gerðar eru til þess
að koma í veg fyrir, að öll útgerð leggist niður, aðstoð við bátaútveginn. Hverjum
manni er það ljóst, að án rekstrar vélbátaflotans mundi skapast gífurlegt atvinnu-
leysi og algert öngþveiti í gjaldeyrismálum þjóðarinnar. Án útflutnings og gjald-
eyris getur þjóðin ekki lifað mannsæmandi lífi í landinu. Þess vegna er það lífsspurs-
mál, ekki einungis fyrir útvegsmenn, heldur þjóðina alla, að þessi framleiðsla haldi
áfram og aukist sem mest. En útvegurinn hefur að vissu leyti rofnað úr tengslum
við aðra þá aðila, sem vinna útflutningsvörur úr hráefnum. Hefur þetta aukizt hin
síðari ár við fjölbreyttari og fjölþættari framleiðslu. Enn aðrir - þ. e. innflytjend-
ur - hagnast á þeim gjaldeyri, sem fæst fyrir framleiðsluna. Vegna þessarar skipt-
ingar og kannske ekki sízt vegna hins, að útvegsmenn hafa staðið á oddinum fyrir
aukinni aðstoð, er litið á þessar aðgerðir sem aðstoð við bátaútveginn.

Engir munu skilja betur þörfina á því, að aðstoð þurfi að veita en hinn almenni
launþegi og verkamaður. Þeir eru fúsir að leggja nokkuð á sig til þess, að útvegurinn
stöðvist ekki, en þeir krefjast þess, að þeir, sem eru betur á vegi staddir, skerist
ekki úr leik. Þess er einnig krafizt, að öll aðstoð sé veitt með gát. Ekkert bruðl og
umfram allt engin launung. Skýrar og góðar upplýsingar um það, hvernig þessari
aðstoð er varið, eiga ávallt að liggja fyrir. Þess vegna er það öllum fyrir beztu, að
á þessu sé nokkurt skipulag og allt fyrir opnum tjöldum.

Þessu frv. er ætlað að bæta úr þessu, koma skipulagi á málin, reyna að draga
úr kostnaði, en leggja þó höfuðáherzluna á að afla nýrra markaða og sölumögu-
leika afurðanna.

Um einstakar gr. frv. skal þetta tekið fram:

Um 1. gr.
Þær stéttir þjóðfélagsins, sem langsamlega mest eiga undir því, að vel fari

skipan þessara mála, eru tvímælalaust útvegsmenn, sjómenn og verkamenn. Er því
lagt til, að hagsmunasamtök þessara aðila kjósi sinn manninn hvor og ráði þannig
skipan % ráðsins. Alþingi er samnefnari allra stétta þjóðfélagsins og kosið af þjóð-
inni allri. Er þVÍ sjálfsagft, að það ráði skipan meiri hluta ráðsins.

Um 2 gr.
Hér er skýrð starfsemi ráðsins og verksvið.

Um 3.-4. gr.
Rétt þykir að setja ákvæði til þess að tryggja það, að ákvörðun um greiðslu til

aðstoðar eða ábyrgð verði byggð á fyrir fram gerðri rannsókn á hag bátaútvegsins,
sölumöguleikum afurðanna og afkomu þeirra aðila, er útflutningsvöru vinna úr hrá-
efnunum. Jafnframt er ráð fyrir því gert, að hægt sé að setja ákveðin skilyrði fyrir
aðstoðinni, svo að nokkurt aðhald geti orðið um sparsemi og nýlni í rekstri fyrir-
tækjanna.

Um 5.-6. gr.
Ákvæði þessara greina eru til þess að tryggja það, að framleiðsluráð geti á

hverjum tíma beint sölu afurðanna til þeirra markaða, sem hagkvæmástir eru, og
þá jafnframt látið framleiða fyrir þá .~:nar~aði eftir því, sem .~enta þykir '. Jafnframt
eru ákvæði til heimildar um að fela solu VIssra tegunda samtökum f'rarnleiðenda eða
fela hana öðrum þeim, er hagkvæmt kynni að þykja. Einnig eru hér ákvæði til þess
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~ð tryggja .þ.að,.a? sölumöguleikar fari ekki út um þúfur fyrir það eitt, að enginn
ábyrgur aðili se hl, sem annazt geti hrein vöruskipti. ef á þarf að halda. Hefur það
komið fyrir, að viðskipti hafi torveldazt af þeim sökum, að hvorki bankar né verzl-
unarfyrirtæki hafi viljað sinna þessu svo sem þörf var á.

• Um 7. gr.
Utvegsmenn og aðrir framleiðendur útflutningsafurða fisks hafa þurft að bíða

mánuðum saman eftir þeim uppbótum, sem þeim voru ætlaðar. Þykir því sjálf-
s~gt, að svo ."er~~ eigi, ef frv. þetta ~erður að lögum, heldur fari greiðsla fram eigi
Sjaldnar en ársfjórðungslega. AkvæðI eru sett til þess, að verðhækkun á einstökum
mörkuðum komi til góða öllum þeim, er hlut eiga að máli.

Um 8. gr.
Skýrir sig sjálf.

Um 9. gr.
Rétt þykir, að ríkissjóður leggi fram nokkurt fé til aðstoðar, og þá sérstaklega

með tilliti til þess, að enn eru í gildi lög um skatta og tolla, sem upphaflega voru
á lagðir útveginum til aðstoðar. Tekjuafgangur ríkissjóðs sýnir líka, að ekki er hon-
um um megn að leggja fram þessa upphæð. Þá er og lagt til, að í stað álags á inn-
flutningsleyfi verði lagt á sérstakt gjald, sem innheimt verði við innflutning var-
anna. Ætti þetta að verða léttara í framkvæmd og koma útveginum fyrr að gagni.
Gert er ráð fyrir, að þetta gjald verði ekki lagt á brýnar nauðsynjar almennings eða
rekstrarvörur útvegsins og að það verði á lagt fyrir aðeins eitt ár í senn. Færi svo,
að afgangur yrði í sjóði, eftir að lokið væri greiðslu þess yfirstandandi árs, yrði að
sjálfsögðu tekið tillit til þess við síðari álagningu og þannig gætt þess að Íþyngja ekki
almenningi umfram það, sem brýnustu nauðsyn ber til.

Um 10. gr.
Gert er ráð fyrir, að innflutningur hinna gjaldskyldu vara verði algerlega frjáls.

Ef svo ólíklega skyldi fara, að innflytjendur tregðuðust við að flytja inn þessar
vörur, m. a. af því, að þeir mættu ekki leggja á gjaldið, þótti rétt að hafa ákvæði
í frv., sem tryggðu það, að fjáröflun til þess að standa straum af kostnaði við að-
stoð til bátaútvegsins yrði ekki gerð að engu.

Um 11. gr.
Í þessari grein er lögð á það megináherzla, að unnið verði ötullega að öflun

nýrra markaða, og eflingu þeirra, sem fyrir eru, t. d, með því, að framleiðsluráð
beri kostnað af starfrækslu söluumboða, sem annast sölu Islenzkra afurða. Jafn-
framt er gert ráð fyrir því, að af þeim vörum, sem þessi umboð selja, komi hæfileg
umboðslaun. Íslenzkir útflytjendur hafa fjölda umboðsmanna víða um heim, suma
íslenzka, en fleiri erlenda. Umboðsmönnum þessum greiða þeir í umboðslaun til-
skilinn hundraðshluta af söluandvirði þeirra vara, er seljast fyrir milligöngu þeirra.
Margir þessara manna eru barðduglegir og hafa innt gott starf af hendi og unnið
ómetan legt gagn við sölu og kynningu íslenzkra afurða. Enginn vafi er á því, að ís-
lenzkir menn hafa betri skilyrði til að þekkja íslenzku vöruna, framleiðslu hennar
og verðþarfir framleiðenda. Ber því að stefna að því að hafa sem flesta íslenzka
umboðsmenn og sem víðast.

Þá er það og víst, að margir dugandi einstaklingar mundu vilja setjast að úti í
heimi til þess að vinna markaði fyrir islenzkar afurðir. Þessum einstaklingum gæti
verið um megn fjárhagslega að hefja slíka starfsemi. Er því ekki nema sjálfsagt, að
heimild sé til að veita til þess aðstoð, ef ætla mætti, að það gæti komið að gagni fyrir
framleiðsluna síðar.

Um 12.-14. gr.
Almenn ákvæði um reglugerðir, brot á lögunum og sektir, svo og gildistöku lag-

anna.
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