
Nd. 207. Frumvarp til laga [63. mál]
um sildarleit úr lofti.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

1. gr.
Halda skal uppi sildarleit fyrir Norður- og Austurlandi vor- og sumarmánuð-

ina, eftir þvi sem nánar verður ákveðið af síldarleitarnefnd og sildarleitarstjóra.

2. gr.
Atvinnumálaráðherra skipar þriggja manna nefnd. sem skal hafa yfirstjórn

sildarleitarinnar með höndum. Skal einn nefndarmanna skipaður samkvæmt til-
nefningu stjórnar síldarverksmiðja ríkisins, annar samkvæmt tilnefningu síldar-
útvegsnefndar og hinn þriðji samkvæmt tilnefningu stjórnar fiskimálasjóðs. Ráð-
herra skipar formann. Nefndin ber nafnið síldarleitarnefnd og skal vera ólaunuð.

3. gr.
Sildarleitarnefnd ræður sildarleitarstjóra og setur honum erindisbréf.
Sildarleitarstjóri ræður starfsmenn sildarleitarinnar og flugvélar og skal að

öðru leyti hafa með höndum daglega stjórn sildarleitarinnar í samráði við sildar-
leitarnefnd. Hann skal dveljast á Siglufirði eða Raufarhöfn um sildarleitartimann.
Má hann ekki hafa önnur störf með höndum á timabilinu, sem síldarleitin stendur
yfir.



4. gr.
Í júnímánuði ár hvert skulu síldarverksmiðjur ríkisins, síldarútvegsnefnd og

fiskimálasjóður leggja fram kr. 100000.00 hver aðili til að standa straum af kostnaði
vegna síldarleitarinnar, en endanlegur kostnaður vegna hennar skal gerður upp af
síldarleitarstjóra þegar að lokinni síldarvertíð, og skal honum eigi síðar en um hver
áramót jafnað þannig niður á eftirtalda aðila:

Fiskimálasjóður greiði % hluta kostnaðar vegna síldarleitarinnar (með kostnaði
teljast laun síldarleitarstjóra, sem síldarleitarnefnd ákveður), en % hlutum kostn-
aðarins sé jafnað niður á síldarútvegsnefnd og síldarverksmiðjur, sem reknar eru á
svæðinu frá Horni að Djúpavogi, sbr. 1. gr. Við þá skiptingu skal tunnu- og málafjöldi
herpinótasíldar lagður saman, og sé ein tunna uppsaltaðrar síldar til útflutnings
látin jafngilda einu máli síldar til bræðslu. Skal hver aðili greiða í réttu hlutfalli við
þann tunnu- og málafjölda, sem hann hefur tekið á móti til verkunar og vinnslu
viðkomandi síldarvertíð.

Síldarútvegsnefnd greiði allt gjaldið af saltsíldinni, en síldarverksmiðjurnar hver
um sig í hlutfalli við þann málafjölda, sem þær hafa tekið á móti til vinnslu við-
komandi sumar.

Komi í ljós við endanlega skiptingu kostnaðarins, að einhver hinna þriggja
aðila, fiskimálasjóður, síldarútvegsnefnd eða síldarverksmiðjurnar, hafi greitt meira
en þeim bar samkvæmt endanlegri niðurjöfnun, skal þeim endurgreidd umfram-
greiðslan, enda greiði þeir til viðbótar upphaflegri greiðslu, ef endanleg niður-
jöfnun samkvæmt framangreindum reglum sýnir, að þeim beri að gera það.

5. gr.
Þegar síldarleitargjöld eru fallin í gjalddaga samkvæmt 4. gr., má innheimta

þau með sama hætti og opinber gjöld, og skal sýslumönnum og bæjarfögetum skylt
að gera það, ef síldarleitarstjóri beiðist þess.

6. gr.
Atvinnumálaráðherra ákveður samkvæmt tillögum síldarleitarnefndar, hvort

nota skuli dulmálslykla við fréttasendingar síldarleitarinnar.

7. gr.
Nú hefur atvinnumálaráðherra ákveðið, að fréttasendingar síldarleitarinnar

skuli fara fram á dulmáli, og skal síldarleitarstjóri þá útbúa dulmálslykil og afhenda
hann starfsmönnum síldarleitarinnar sem trúnaðarmál, svo og stjórn Landssíma
íslands og landhelgisgæzlunni.

Enn fremur skal afhenda skipstjórum á íslenzkum síldveiðiskipum slíkan
dulmálslykil.

Skal þeim aðilum, sem fréttir fá á dulmáli frá síldarleitinni, skylt að fara með
þær sem trúnaðarmál.

Varða brot gegn ákvæðum þessarar greinar sektum frá 500.00 til 10000.00
krónum. Sektarféð renni i rikissjóð.

Ef sakir eru miklar eða ef brot er margítrekað, er heimilt að svipta hinn brot-
lega dulmálslyklinum og innsigla talstöð hans.

Kostnaður vegna dulmálslykla telst til síldarleitarkostnaðar.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


