
Nd. 355. Frumvarp til laga [33. mál]
um síldar leit úr lofti.

(Eftir 3. umr. i Ed.)

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

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

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

síldar leitarinnar 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 einn þeirra formann. Nefndin ber nafnið sildarleitarnefnd og skal vera
ólaunuð.

3. gr.
Sildarleitarnefnd ræður siIdarleitarstjóra, ákveður laun hans og setur honum

erindisbréf.
Síldarleitarstjóri ræður starfsmenn sildarleitarinnar, tekur á leigu flugvélar til

leitarinnar og hefur með höndum daglega stjórn hennar, allt i samráði við síldar-
leitarnefnd. Hann skal dveljast á Siglufirði eða Raufarhöfn um sildarleitartímann.
Má hann ekki hafa önnur störf með höndum á tímabilinu, sem sildarleitin stendur
yfir.

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

fiskimálasjóður leggja fram hver um sig 100 þús. kr. til þess að standa straum af
kostnaði af síldar leit á síldarvertíð þeirri, er þá fer í hönd, þar með talin laun síldar-
leitarstjóra, en hann tekur saman kostnaðinn þegar að vertíð lokinni og skiptir
honum eigi síðar en um næstu áramót á eftirtalda aðila sem hér segir:

Fiskimálasjóður greiðir % hluta kostnaðar. % hlutum skal jafnað niður á síld-
arútvegsnefnd og síldarverksmiðjur, er reknar eru á svæðinu frá Horni að Djúpa-
vogi. Við þá skiptingu skal miðað við tunnufjölda saltaðrar. síldar til útflutn-
ings og málafjölda bræðslusíldar, og skal tunna saltsíldar látin jafngilda máli
til bræðslu. Síldarútvegsnefnd greiðir allt gjaldið af saltsíldinni, en síldarverk-
smiðjurnar í hlutfalli við þann málafjölda. sem þær hver um sig hafa tekið við
til vinnslu á síldarvertíðinni. Aldrei má þó kostnaður af sildarleit, sem innheimtur
er hjá síldarútvegsnefnd og síldarverksmiðjum, nema meiru en 2 kr. á mál eða
tunnu.

Nú hrekkur framlag einhvers þeirra aðila, er i1.málsgr. getur, ekki til greiðslu
þess hluta sildarleitarkostnaðar, er i hans hlut kemur samkv. 2. málsgr., þegar
lokareikningar hafa verið gerðir, og er honum þá skylt að greiða það, sem á vantar,
enda á hann á sama hátt endurgreiðslurétt. ef hlutur hans reynist minni en fram-
laginu nemur.

Nú hrökkva greiðslur frá síldarútvegsnefnd og síldarverksmiðjum ekki til þess
að standa undir % síldarleitarkostnaðar, og skal þá rikissjóður greiða það, sem á
vantar.

5. gr.
Þegar sildarleitargjöld eru fallin i gjalddaga samkvæmt 4. gr., má innheimta

þau með sama hætti og opinber gjöld, og skal sýslumönnum og bæjarfógetum skylt
að gera það, ef sildarleitarstjóri 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 semja dulmálslykil, einn
eða fleiri, og afhenda hann starfsmönnum síldarleitarinnar, stjórn Landssíma ís-
lands, Iandhelgisgæzlunni og skipstjórum á íslenzkum síldveiðiskipum. Kostnaður
vegna dulmálslykla telst til síldarleitarkostnaðar.

Þeim aðilum. sem fá dulmálslykla eða fréttir á dulmáli frá síldarleitinni, skal
skylt að fara með það sem trúnaðarmál.

8. gr.
Brot gegn ákvæðum 7. gr. varða sektum til ríkissjóðs frá 500 til 10000 krónum.

Ef miklar sakir eru eða brot er margítrekað. er heimilt að svipta hinn brotlega
dulmálslykli og innsigla tæki hans.

Mál út af brotum gegn 7. gr. skulu sæta meðferð opinberra mála.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


