
sþ. 440. Nefndarálit [148. mál]
um till. til þál. um endurskoðun laga um fiskmat.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur haft til athugunar till. til þál. á þskj. 338, um endur-
skoðun laga um fiskmat. Hún hefur leitað álits fiskmatsstjóra og fiskimálastjóra
um efni tillögunnar, og eru umsagnir þeirra birtar hér með sem fylgiskjöl.

Aðalefni till. er, að skipuð sé 5 manna nefnd til þess að annast endurskoðun
á gildandi lögum um fiskmat. Í nefndinni skulu eiga sæti fulltrúar frá Fiskifélagi
Íslands, Alþýðusambandi Íslands, Landssambandi ísl. útvegsmanna, Farmanna- og
fiskimannasambandi Íslands og auk þess einn maður skipaður af ríkisstjórninni
án tilnefningar. Gert er ráð fyrir, að nefndin athugi sérstaklega, hvernig bæta megi
úr ágöllum, sem fram hafa komið á íslenzkri framleiðslu, og enn fremur, hvort
ekki sé rétt að ráða alla fiskmatsmenn sem opinbera starfsmenn, sem taki laun
úr ríkissjóði.

Það er álit fjárveitinganefndar, að ekki sé brýn nauðsyn á skipun sérstakrar
nefndar til þess að endurskoða lögin um fiskmat. Ekki hefur verið bent á nein
sérstök ákvæði laganna, sem aðkallandi sé að breyta. Hins vegar er upplýst, að
stöðug athugun og endurskoðun fer fram á reglugerðum, sem í gildi eru um allt
það, sem lýtur að framkvæmd fiskmatsins. Slík athugun er óhjákvæmileg vegna
tíðra breytinga á verkun aflans og kröfum einstakra viðskiptalanda.

Nefndin lítur svo á, að sjálfsagt sé, að fulltrúum þeirra aðila, sem tillagan
gerir ráð fyrir, verði gefinn kostur á að fylgjast með öllum slíkum meiri háttar
breytingum og athugunum, sem gerðar kunna að verða.

Fjárveitinganefnd er þeirrar skoðunar, að ekki sé tiltækilegt að gera alla
fiskmatsmenn að ríkisstarfsmönnum. Það mundi óhjákvæmilega kosta ríkissjóð
allmikil aukin útgjöld, nema horfið yrði að því ráði að skattleggja fiskeigendur
til þess að mæta auknum kostnaði af fiskmatinu, en slíkt mundi þá stórauka út-
gjöld þeirra.

Með tilvísun til framanritaðs leggur nefndin til, að tillögunni verði vísað til
ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 2. marz 1956.

Pétur Ottesen,
form.

Helgi Jónasson,
fundaskr.

Lúðvík Jósefsson,
frsm.

Jónas G. Rafnar. Jón Kjartansson. Hannibal Valdimarsson.
Halldór Ásgrímsson. Karl Kristjánsson. Magnús Jónsson.

Fylgiskjal I.

FISKIFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 22. febr. 1956.

Vér höfum móttekið bréf hv. fjárveitinganefndar, dags. 9. þ. m., þar sem óskað
er umsagnar vorrar um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun laga um fisk-
mat, á þskj. 338.

Lög þau um fiskmat, sem nú eru í gildi, voru sett árið 1948, eftir að ýtarleg
athugun hafði farið fram á þeim málum öllum. Að undirbúningi þeirrar lagasetn-



ingar unnu m. a. Sveinn Árnason þáverandi fiskmatsstjóri og Bergsteinn Á. Berg-
steinsson núverandi fiskmatsstjóri.

Samkvæmt þeim lögum hafa síðan verið settar reglugerðir og fyrirmæli um
framkvæmd matsins á hinum ýmsu afurðum. Segja má, að reglugerðirnar svo og
öll framkvæmd fiskmatsins sé stöðugt undirorpin breytingum, sem reynslan leiðir
í ljós að nauðsynlegt sé að gera, og koma þar aðallega til breyttar kröfur um
verkun fisksins fyrir hina ýmsu markaði.

Komi upp þau vandamál, sem krefjast breytinga á matsreglum, getur það
ráðuneyti, sem hefur á hendi yfirstjórn fiskmatsins, að sjálfsögðu gripið til nauð-
synlegra ráðstafana. Hefur það reyndar oftar en einu sinni komið fyrir, að ráðu-
neytið hefur að gefnu tilefni gert sérstakar ráðstafanir í sambandi við breytta fram-
kvæmd á fiskmatinu.

Í tillögunni er m. a. bent á, hvort ekki muni kleift að gera fiskmatsmenn alls
staðar að opinberum starfsmönnum, er fái laun greidd úr ríkissjóði, í stað þess
sem nú er, að fiskeigendur greiði matsmönnum laun.

í þessu sambandi er rétt að benda á, að allir yfirfiskmatsmenn eru fastlaunaðir
starfsmenn ríkisins, en vér teljum hins vegar, að af því að gera alla fiskmatsmenn
að föstum starfsmönnum mundi leiða svo óhæfilegan kostnað, að ekki komi til
mála, að slíkt verði gert. Að vísu benda flutningsmenn á, að auknum kostnaði, sem
af þessu leiddi, mætti ná upp aftur með því að láta fiskeigendur greiða matsgjald
og ríkissjóður slyppi þannig við hinn aukna kostnað. Vér teljum hins vegar ófært
að bæta slíkum kostnaði á framleiðsluna, þar sem líka vafasamt má telja, að þetta
fyrirkomulag yrði til bóta. Flutningsmenn geta réttilega um hið góða og trausta
álit, sem íslenzk fiskframleiðsla Var í fyrir styrjöldina seinni, en þá var einmitt
sama fyrirkomulag á skipun matsmanna og enn er í gildi.

Þá er enn eitt atriði, sem rétt er að benda á í þessu sambandi. Ef matsmenn
yrðu starfsmenn ríkisins, fylgdi því að sjálfsögðu, að ríkið yrði að bera alla ábyrgð
á störfum þeirra, og skaðabótaábyrgð hvíldi því á ríkinu.

Út af því, sem segir í greinargerð tillögunnar um matsmenn i frystihúsunum,
er rétt að geta þess, að mjög víða, eða þar sem framleiðslumagnið er verulegt,
mun nú svo komið, að verkstjóri og matsmaður er ekki sami maður, heldur er
sérstakur matsmaður, sem lærður er á námskeiðum sjávarútvegsmálaráðuneytisins.

í tillögunni sjálfri og enn frekar í greinargerðinni er gert ráð fyrir því, að
nefnd sú, sem skipuð yrði, ætti ekki aðeins að undirbúa lög um fiskmat, heldur
einnig að finna leiðir til að bæta úr ágöllum þeim, "sem fram þykja hafa komið
á íslenzkri fiskframleiðslu og íslenzku fiskmati undanfarin ár".

Til þess að geta gert tillögur um slíkt þyrfti að sjálfsögðu að fara fram mjög
ýtarleg athugun á öllum þáttum fiskframleiðslunnar, og verður að teljast fráleitt,
að slíkt gæti skeð á fáum mánuðum, eins og tillagan gerir ráð fyrir.

Með tilliti til þess, sem að framan segir, teljum vér, að ekki sé nauðsyn laga-
breytinga í því skyni að bæta fiskmatið, heldur sé hér um reglugerðaratriði að ræða,
en með því að reglugerðirnar og framkvæmd matsins eru stöðugt í athugun af
þeim aðilum, sem mest eiga undir því, að matið sé gott, svo og fiskmatinu sjálfu,
þá teljum vér ekki, að nauðsyn beri til að fara að setja sérstaka nefnd til endur-
skoðunar laga og reglna, eins og tillagan gerir ráð fyrir.

Ef tillagan hins vegar yrði samþykkt, þá viljum vér benda á, að vér teljum
fráleitt, að framleiðendum og útflytjendum, svo sem Sölusambandi ísl. fiskfram-
leiðenda, Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, Sambandi ísl. samvinnufélaga, Samlagi
skreiðarframleíðenda, svo að helztu aðilar séu nefndir, skuli ekki ætlað að eiga
fulltrúa í nefnd þeirri, sem tillagan gerir ráð fyrir.

Virðingarfyllst,
Davíð Ólafsson.

Fjárveitinganefnd Alþingis, Reykjavík.

2



Fylgiskjal II.

FISKMATSSTJÓRI
Reykjavik, 22. febr. 1956.

Til fjárveitinganefndar Alþingis, Reykjavík.
Háttvirt fjárveitinganefnd Alþingis hefur sent mér til umsagnar tillögu til end-

urskoðunar um fiskmat, ásamt greinargerð.
Sökum þess að ég hef verið erlendis og er nýkominn heim, hef ég ekki getað

sent umbeðna umsögn fyrr.
Ég tel ekki óeðlilegt, að lög um fiskmat séu athuguð á nokkurra ára fresti,

því að breytingar og þróun eru hraðfara i sjávarútvegsiðnaði sem annars staðar.
Viðkomandi uppástungu flutningsmanna tillögunnar um, að allir fiskmatsmenn

væru launaðir af opinberu fé, tel ég, að það væri eðlilegra, þar sem um opinbert
mat er að ræða, svo framarlega sem hæstvirt Alþingi álítur það mögulegt fjár-
hagslega.

Varðandi aðila þá, sem lagt er til í tillögunni að skipi nefnd til að endurskoða
fiskmatslögin, leyfi ég mér að gera þá athugasemd, að fleiri eða aðrir aðilar kæmu
þar til greina.

Einna mestu erfiðleikar, sem undanfarið hafa steðjað að íslenzkri fiskfram-
leiðslu og fiskmati, er óvönduð meðferð fisks um borð i veiðiskipum, þótt þar
séu heiðarlegar undantekningar á. Mundi nú þegar vera þar ærið verkefni að vinna
fyrir einn aðilann, sem lagt er til að eigi sæti í nefndinni, þ. e. Farmanna- og
fiskimannasamband Íslands, ef Farmanna- og fiskimannasambandið vildi reyna að
hafa áhrif á meðlimi sinna samtaka um meiri vöndun við fisk um borð i veiði-
skipum.

Með sérstakri virðingu,

B. A. Bergsteinsson.
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