
Nd. 476. Frumvarp til laga [188. mál]
um breyting á lögum nr. 48 25. maí 1949, um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
2. málsgr. 3. gr. laganna orðist svo:
Réttindi í síldveiðideild eiga þau skip bátaflotans, sem gerð eru út á síldveiðar

með herpinót, hringnót, reknetjum eða svipuðum veiðarfærum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt samkvæmt ósk atvinnumálaráðherra, og fylgdi því svo

hljóðandi greinargerð:
Um frumvarp þetta vísast til bréfs stjórnar hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins,

dags. 11. þ. m., sem er prentað hér sem fylgiskjal.

Fylgiskjal.

HLUT ATRYGGINGASJOÐUR BÁTAÚTVEGSINS
stofnaður samkv. lögum 48/1949.

Reykjavík, 11. des. 1952.

Í 2. málsgr. 3. gr. laga nr. 48/1949, um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins, er
ákvæði um, hverjir hafi réttindi í síldveiðideild sjóðsins, en það eru öll íslenzk
skip bátaflotans, sem gerð eru út á síldveiðar með herpinót eða svipuðum veiðar-
færum.

Samkvæmt þessu hefur stjórn sjóðsins litið þannig á, að einungis þau skip,
sem síldveiðar stunduðu með herpinót eða hringnót, gætu notið réttinda í síld-
veiðideildinni, en ekki þau skip, sem stunda veiðar með reknetjum. Hefur þessi
skoðun einnig verið studd af þeim öðrum aðilum, sem fjallað hafa um reglugerðir
sjóðsins.

Á síðastliðnu sumri varð sú breyting á síldveiðunum norðan- og austanlands,
að teknar voru upp relmetjaveiðar á hafinu austur og norðaustur af Íslandi jafn-
hliða herpinótaveiðinni. Má gera fastlega ráð fyrir, að á næstu sumarsíldarvertíð
og í framtíðinni verði slíkar veiðar stundaðar af enn meira kappi.

Einnig eru nú relmetjaveiðar annars staðar við landið, aðallega sunnan- og
vestanlands, orðnar svo stór þáttur í útgerðinni, að þess vegna væri ástæða til að
breyta ákvæðum laganna.

Með tilliti til þessa eru það tilmæli sjóðsstjórnarinnar til hins háa ráðuneytis,
að gerðar verði ráðstafanir til þess á yfirstandandi Alþingi, að bætt verði við fyrr-
nefnda 2. málsgr. 3. gr. laganna orðunum "svo og reknetjum".

Í þessu sambandi skal þess einnig getið, að óskir hafa komið um breytingu i
þessa átt frá samtökum útvegsmanna.

Virðingarfyllst,

Davíð Olafsson.

Til atvinnumálaráðuneytisins, Reykjavík.


