
Ed. 283. Frumvarp til laga [123. mál]
um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1947, um útflutningsgjald af sjávarafurðum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
Stafliður b. undir 1. tölulið í 4. gr. laganna orðist svo:
Til að greiða stofnkostnað byggingar fiskiðnrannsókna og fiskifræðirannsókna

lh% fram til ársloka 1957, en eftir þann tíma fellur gjaldið niður, og lækkar þá
útflutningsgjaldið samkvæmt 1. gr. sem þessu nemur.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1954.

Greinargerð.

Frumvarp þetta sendi atvinnumálaráðuneytið nefndinni með beiðni um flutn-
ing, og fylgdu því svolátandi athugasemdir:

Þegar litið er á þau gífurlegu verðmæti, sem framleidd eru úr fiski á íslandi,
og hin fjölmörgu vandamál, sem sífellt koma upp í sambandi við þá framleiðslu,
bæði að því er snertir gæði hennar, nýjungar og annað þess háttar, þá verður
ljóst, hversu brýn nauðsyn er á því, að haldið sé uppi Í landinu sem ýtarlegustum
rannsóknum á sviði þessarar framleiðslu. A þetta einnig við um þá hlið rannsókna
þeirra, er snerta sjávarútveginn, sem fjallar um rannsóknir á nytjafiskunum, en
veiðarnar sjálfar og fiskistofnanir hljóta að sjálfsögðu að vera sú undirstaða, sem
byggja verður á framleiðslu sjávarafurðanna.

Þetta hefur mönnum einnig orðið ljóst hér á landi, og enda þótt ekki sé unnt
að gera samanburð við aðrar og stærri þjóðir að því er þetta snertir, þá hefur þó
hér verið unnið merkilegt starf. Enn hafa þó þessum rannsóknum ekki verið sköpuð
þau vinnuskilyrði, sem nauðsynlegt er, til þess að vænta megi fullra nota af þeim.

Ur þessu var ætlað að bæta með byggingu rannsóknarstöðvar þeirrar til fisk-
iðn- og fiskifræðirannsólma, sem hafin er bygging á við Skúlagötu næst austan
við hús Fiskifélags Íslands. Ekki þykir ástæða til að rekja hér sögu þessa bygg-
ingarmáls. en vísast um það í greinargerð fyrir frumvarpi til laga um breyting
á lögum nr. 81 5. júní 1947, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, sem lagt var
fyrir Alþingi í janúar 1950 á þskj. 269.

Í byggingu þessari er ætlað að sameinaðar verði allar rannsóknir í þágu sjávar-
útvegsins. Er stærð hennar og tillögur miðuð við framtíðarþarfir atvinnuvegarins,
að svo miklu leyti sem unnt er að sjá þær fyrir. Er gert ráð fyrir, að byggingunni
verði komið upp í áföngum, eftir því sem fjármagn er fyrir hendi.

Þegar hefur verið reistur nokkur hluti byggingarinnar og tekinn í notkun, en
nauðsynlegt er, að framkvæmdum verði haldið áfram, en til þess er óhjákvæmilegt,
að þær tekjur, sem ætlaðar hafa verið til byggingar þessarar allt frá árinu 1946,
renni til hennar áfram. Ekki er í frumvarpi þessu farið fram á framlengingu tekju-
stofnsins nema í næstu 4 ár, þar sem ekki verður séð fyrir, hversu mikil þörfin
verður né heldur hversu miklar tekjurnar geta orðið af útflutningsgjaldinu.


