
Nd. 11. Frumvarp til laga [11. mál]
um heimild fyrir ríkisstjórnina til skipakaupa, lántöku og sérstakra ráðstafana í
útgerðarmálum til þess að stuðla að jafnvægi í byggð landsins.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1956.)

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að gera fyrir hönd ríkissjóðs samninga um kaup og

smíði allt að 15 togara og selja þá við kostnaðarverði eða ráðstafa til útgerðar að
fengnum tillögum atvinnutækjanefndar, er skipuð var með bréfi ríkisstjórnarinnar
5. sept. 1956, og eftir því sem nánar er fyrir mælt í lögum þessum.

2. gr.
Til togarakaupa samkvæmt 1. gr. er ríkisstjórninni heimilt að taka fyrir hönd

ríkissjóðs lán allt að kr. 150000000.00 - eitt hundrað og fimmtiu milljónum
króna - í erlendum gjaldeyri og endurlána það kaupendum togaranna með sömu
kjörum og lánið er tekið með erlendis. Má endurlána allt að 85% - áttatíu og
fimm af hundraði - af andvirði hvers skips gegn 1. veðrétti í skipinu, sbr. þó 3. gr.

Heimilt er að bjóða út smíði 1-2 þessara togara innanlands og láta smíða þá i
landinu, ef byggingarkostnaður þeirra telst viðunandi.



3. gr.
Tillögur atvinnutækjanefndar skulu gerðar með sérstöku tilliti til þess að stuðla

að jafnvægi í byggð landsins. Til kaupa á togurum, sem skráðir verða og gerðir
út á Vestur-, Norður- og Austurlandi, er ríkissjóði, þrátt fyrir ákvæði 2. gr., heimilt
að endurlána allt að 90% af verði hvers skips.

4. gr.
Ríkisstjórninni er, að fengnum tillögum atvinnutækjanefndar, heimilt að setja

á stofn sérstaka ríkisútgerð togara í því skyni, að þeir leggi afla sinn á land á
Vestur-, Norður- og Austurlandi, sérstaklega á stöðum, þar sem ekki eru fyrir
hendi fjárhagslegir möguleikar til þess að kaupa og reka togara, enda sé talið, að
skortur á atvinnu á þeim stöðum hamli eðlilegum vexti þeirra. Um ríkisútgerðina
fer að öðru leyti eftir lögum um ríkisútgerð togara.

5. gr.
Auk þeirra 15 togara, sem kveðið er á um í 1. gr., er ríkisstjórninni heimilt að

gera fyrir hönd ríkissjóðs samninga um kaup og smíði allt að sex 150-250 tonna
fiskiskipa og taka til þess lán fyrir hönd ríkissjóðs allt að kr. 15000000.00 -
fimmtán milljónum króna. Um fiskiskip samkvæmt þessari grein gilda ákvæði
þessara laga, eftir því sem við á. Heimilt er að endurlána allt að 80% - áttatíu
af hundraði - af andvirði hvers skips.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Hinn 5. september 1956 skipaði ríkisstjórnin Gísla Guðmundsson, alþingismann,
Birgi Finnsson, forstjóra, og Tryggva Helgason, formann Sjómannafélags Akureyrar,
í nefnd til þess að gera tillögur um öflun nýrra atvinnutækja og dreifingu þeirra
um landið. Gísli Guðmundsson var skipaður formaður nefndarinnar.

Nefndin (atvinnutækjanefnd) hefur samið frumvarp þetta, og fylgdi því svofelld
greinargerð:

Í málefnasamningi, sem birtur var með yfirlýsingu við stjórnarmyndun 24. júlí
s.L, er gert ráð fyrir, að ríkisstjórnin "leiti samninga um smíði á 15 togurum og
lánsfé til þess". Enn fremur, að skipunum verði "ráðstafað og þau rekin af hinu
opinbera og á annan hátt með sérstöku tilliti til þess að stuðla að jafnvægi í byggð
landsins" .
Í samræmi við málefnasamninginn og í samráði við ríkisstjórnina hefur at-

vinnutækjanefnd samið þetta frumvarp um heimild fyrir ríkisstjórnina til togara-
kaupa, lántöku og sérstakra ráðstafana í útgerðarmálum til þess að stuðla að jafn-
vægi í byggð landsins.

Hér á landi eru nú gerðir út 43 togarar. 32 byggðir rétt eftir styrjöldina (bygg-
ingarár samkv. skipaskrá 1947-1949), 9 byggðir um 1950 (byggingarár samkv.
skipaskrá 1950-1952) og 2 gamlir. Þessir 43 togarar skiptast milli útgerðarstaða
sem hér segir:

Reykjavík .
Hafnarfjörður .
Akranes ' .
Patreksfjörður .
Flateyri .
Ísafjörður .
Siglufjörður .
Ólafsfjörður .

17
6
2
2
2 (gamlir)
2
2
1
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Akureyri 5
Seyðisfj örður 1
Neskaupstaður 1
Austfirðir, sunnanverðir 2

Ólafsfjarðartogarinn er félagseign þriggja kaupstaða norðanlands, Húsavíkur,
Ólafsfjarðar og Sauðárkróks, og leggur afla sinn á land til skiptis á þessum stöð-
um. Togararnir tveir á sunnanverðum Austfjörðum eru félagseign Búðakauptúns.
Eskifjarðar og Reyðarfjarðar, og er aflanum skipt milli þeirra staða. Auk þessara
43 togara er einn gamall, kolakyntur togari á skipaskrá í Hafnarfirði. Af þeim 43
togurum, sem gerðir eru út, eru fimm með dieselvélar og 38 með oliukyntar gufu-
vélar. Stærð skipanna er yfirleitt ca. 650·-730 brúttótonn. Einn Akureyrartogarinn,
Jörundur, er þó minni, ca. 490 brúttótonn, en gömlu togararnir tveir, sem út eru
gerðir, eru innan við 400 brúttótonn (364, 394). Tveir dieseltogarar eru í smíðum
erlendis. Annar þeirra, ca. 800 tonn br., verður gerður út frá Neskaupstað og hinn,
ca. 900 tonn br., frá Reykjavík.

Ýmsar ástæður eru til þess, að nauðsyn þykir til bera, að aflað verði nýrra tog-
ara til landsins. Þörf er á að auka útflutningsframleiðslu landsmanna og þar með
árlegar tekjur í erlendum gjaldeyri, jafnframt því sem auka þarf atvinnu við fram-
leiðslu á komandi árum. Ekki verður hjá því komizt að endurnýja togaraflotann
smám saman, og þegar litið er á aldur þeirra skipa, sem landsmenn eiga nú, er tíma-
bært, að sú endurnýjun sé hafin. Síðast en ekki sízt er á það að líta, að í sumum
landshlutum eru takmarkaðir möguleikar til bátaútgerðar, sums staðar vegna
minnkandi afla í seinni tíð á miðum, er fyrrum voru fengs æI. Eru til þess ýmsar
ástæður, sem ekki verða raktar hér. Hér á hlut að máli fjöldi útgerðarstaða á Vest-
fjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. Hins vegar hefur þar víða verið komið upp
dýrum mannvirkjum til hagnýtingar afla nú undanfarið eða þau aukin, sem fyrir
voru, en víða skortir þá afla til vinnslu, a. m. k. hluta úr árinu, en rekstursaðstaða
mannvirkja með miklum stofnkostnaði reynist erfið, þegar mikið skortir á, að
þau séu fullnotuð. Jafnframt verður þá á slíkum stöðum svonefnt árstíðabundið
atvinnuleysi, en þeir, sem tök hafa á, leita atvinnu til fjarlægra landshluta. Er það
margra manna álit, að úr þessu verði helzt bætt með því að stofna til togaraútgerðar
eða auka hana í þeim landshlutum og á þeim stöðum, sem hér eiga hlut að máli,
eftir því sem hafnarskilyrði og aðrir staðhættir leyfa.

En þegar á það er litið, að rekstur togaraútgerðarinnar hefur gengið mjög erfið-
lega nú síðustu árin, er þess tæpast að vænta, að nein veruleg aukning togaraflot-
ans eigi sér stað í bráð, nema ríkisvaldið eigi þar verulegan hlut að máli og beiti
sér fyrir útvegun skipanna. Þetta virðist nú viðurkennt af mörgum, og m. a. hafa á
Alþingi undanfarin ár verið borin fram nokkur frumvörp frá þingmönnum í
öllum flokkum, þar sem gert er ráð fyrir aukningu togaraflotans að tilhlutun hins
opinbera á einn eða annan hátt.

A undanförnum árum hafa verið keyptir frá útlöndum eða byggðir innanlands
allmargir stórir fiskibátar. Nokkrir þessara báta eru skráðir í fyrrnefndum lands-
hlutum. Hafa þeir nær allir, a. m. Je norðanlands og austan, á vetrarvertíðum leitað
til róðra á fiskimiðin suðvestanlands, en lítinn afla lagt á land til vinnslu heima
fyrir, nema þá helzt síld til söltunar að sumrinu. Mjög fáir þeirra eru reknir yfir
vor- og haustmánuðina. Árlegur úthaldstími þeirra er því að jafnaði 6-7 mánuðir.
Bátakaup þessi hafa því ekki notazt svo vel sem ætlazt var til til þess að auka veru-
lega atvinnu og framleiðslu heima fyrir.

Með togarakaupunum fyrri og síðari eftir styrjöldina og tilfærslu síðustu árin
hefur rúmlega þriðji hluti hinna nýju skipa, eða nú 16 skip talsins, verið staðsettur
og gerður út frá Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. Er óhætt að segja, að
sú ráðstöfun hafi bjargað nokkrum stöðum frá fjárhagslegu hruni, en aðrir hafa
notið útgerðar þessara skipa verulega, með því að þeir hafa fengið togaraafla til

3



vinnslu, einkum nú síðustu árin. Aðalútgerðar- og löndunar staðir skipanna eru
tilgreindir hér að framan. En auk þeirra má nefna Bolungarvík, Hnífsdal og Súða-
vík, sem fengið hafa togarafisk frá Ísafirði, og Dalvík, sem fengið hefur togara-
fisk frá Akureyri.

Um almenna þýðingu togaraútgerðar fyrir fiskframleiðslu landsmanna og fisk-
iðnað tala tölur sínu máli. Togararnir, rúmI. 40 talsins, skiluðu á land árið 1955
nær helmingi ársafla landsmanna, þegar síldarafli er undanskilinn, enda eru þeir
oftast í samfelldum rekstri allt árið og síður en önnur skip háðir aflabresti á ein-
stökum fiskimiðum. Togararnir gegna alveg sérstaklega því hlutverki að hagnýta
djúpmiðin á landgrunninu og hin Iiskauðugu mið við Grænland og í Norðurhöfum.
Reynslan virðist sýna, að afli á grunnmiðum sé á ýmsum stöðum og tímum of óviss
til þess, að byggja megi á þeim afkomu stórra landshluta, hvað sem verða kann með
aukinni friðun næst landinu. Reynslan, sem fengin er af rekstri togara vestan-,
norðan- og austanlands í 9 ár, hefur leitt í ljós, að rekstursmöguleikarnir í þessum
landshlutum séu a. m. k. ekki stórum lakari en á Suðurlandi, a. m. k. ekki þegar búið
verður að útgerðinni þar á sama hátt og fyrir sunnan, t. d. að því er varðar skipa-
viðgerðir, ísframleiðslu o. fl.

Það er álit atvinnutækjanefndar. að þeim togurum, sem heimilað er að kaupa
samkvæmt frumvarpi þessu, ef að lögum verður, beri einkum að ráðstafa til út-
gerðar á Vestur-, Norður- og Austurlandi, og þá með það fyrir augum, að þeir leggi
afla sinn á land sem víðast þar sem þess er þörf. Að svo stöddu er nefndin þó ekki
reiðubúin til að gera frekari tillögur um skiptingu milli landshluta eða staða, en
mun, að undangenginni athugun, væntanlega gera slíkar tillögur til ríkisstjórnar-
innar áður en langt líður. Að sjálfsögðu þarf að hlutast til um, að fengið verði álit
sérfróðra og reyndra manna um stærð og gerð skipanna. Er ekki ólíklegt, að stærðin
þurfi að vera eitthvað mismunandi eftir staðháttum og því hlutverki, sem hverju
skipi er ætlað.

Um frv. og greinar þess skal þetta að öðru leyti fram tekið:

Um 1. gr.
Greinin felur í sér heimild til ríkisstjórnarinaar til kaupa á allt að 15 togurum,

og er sú tala í samræmi við ákvæði fyrrnefnds málefnasamnings. Er ætl azt til, að
skipunum verði á sínum tíma ráðstafað til útgerðar, að fengnum tillögum atvinnu-
tækjanefndar. Áður en slíkar tillögur eru gerðar, þarf það að sjálfsögðu að liggja
fyrir, hverjir eru reiðubúnir til að gerast kaupendur slíkra skipa með þeim kjör-
um, sem heimiluð eru samkvæmt frumvarpinu. Um heimild til ríkisútgerðar nokk-
urra skipa, ef til hennar þarf að koma, eru sérstök ákvæði í 4. gr. Gert er ráð fyrir,
að þau skip, sem seld verða, verði seld með kostnaðarverði.

Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir, að samið verði um smíði skipanna erlendis, en þó er heim-

ilað að leita tilboða i smiði 1-2 togara hér á landi í tilraunaskyni, með tilliti til
þess, að smíði stálskipa er hafin hér, og rétt þykir að athuga, hvort togarasmíð
kemur til greina sem verkefni fyrir íslenzkan skipaiðnað eins og sakir standa.
Skiptir þá miklu, að verð slíks skips hér yrði álitið sambærilegt við það, sem kostur
er á annars staðar.

Gera verður ráð fyrir, að lán til skipakaupanna verði tekið erlendis, og sam-
kvæmt þessari grein er ríkisstjórninni þvi heimilað að taka allt að 150 millj. kr.
lán i erlendum gjaldeyri. Er hér miðað við, að hvert skip kosti 10 millj. kr. til jafn-
aðar, enda verði þá sum þeirra minni en þeir togarar. sem nú eru í smíðum erlendis.
Þá er i greininni gert ráð fyrir, að hið erlenda lánsfé verði endurlánað þeim, sem
kaupa skipin, með sömu kjörum og það er fengið, og að almennt megi endurlána
sem svarar 85% af andvirði hvers skips. Í 3. gr. er svo heimild til að veita hlutfaIls-

4



lega hærri lán til skipa, sem sérstaklega er ráðstafað með það fyrir augum að stuðla
að jafnvægi í byggð landsins.

Um 3. gr.
Samkvæmt þessari grein ber atvinnutækjanefnd að gera tillögur sínar með sér-

stöku tilliti til þess að stuðla að jafnvægi í byggð landsins, og er hér þrætt orðalag
málefnasamningsins frá 24. júlí s. l. Er jafnframt gert ráð fyrir, að til kaupa á
togurum til útgerðar á Vestur-, Norður- og Austurlandi megi lána allt að 90% af
verði. Eins og áður er fram tekið, telur atvinnutækjanefnd enn ekki tímabært að
gera ýtarlegar tillögur um skiptingu skipanna milli landshluta og staða.

Um 4. gr.
Samkv. þessari grein er ríkisstjórninni heimilt að láta gera út togara á vegum

ríkisins í því skyni, að þeir leggi upp afla sinn á þeim stöðum á Vestur-, Norður- og
Austurlandi, þar sem þess er sérstök, e. t. v. tímabundin þörf, en ekki fyrir hendi
fjárhagslegir möguleikar til kaupa og reksturs togara. Nefndin mun að líkindum
síðar semja sérstakt frumvarp um ríkisútgerð togara, sbr. síðasta málslið greinar-
innar.

Um 5. gr.
Atvinnutækjanefnd er ljóst, að vegna ófullnægjandi hafnarskilyrða á nokkrum

stöðum í umræddum landshlutum er hæpið, að löndun úr togurum sé framkvæman-
leg þar eins og sakir standa, þótt hennar sé brýn þörf. Með tilliti til þess leggur
nefndin til, að heimildarákvæði þessarar greinar verði lögfest og notuð eftir því
sem hagkvæmast þykir, að undangenginni rannsókn.

6. gr. og fyrirsögn frv. þarfnast ekki skýringa.
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