
Nd. 19. Frumvarp til laga [19. mál]
um breyting á lögum nr. 74 29. des. 1934, um síldarútvegsnefnd, útflutning á síld,
hagnýtingu markaða o. fl.

Flm.: Eysteinn Jónsson, Halldór Ásgrímsson.

1. gr.
Á eftir 11. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Ákvæði þessara laga skulu taka til stórsíldar, saltsíldar í tunnur (cutsíldar),

sykur saltaðrar í tunnur og krydd saltaðrar í tunnur. Ráðherra setur með reglu-
gerð eða auglýsingu nánari ákvæði um, hvað teljast skuli stórsíld samkvæmt
lögum þessum.

Verkun og sala allrar annarrar síldar svo og stórsíldar, sem pökkuð er eða
verkuð á annan hátt en greinir í 1. málsgr., skal vera frjáls.

Ákvæði 2. gr. laganna um heimild til þess að leggja á allt að 2% gjald í sér-
stakan sjóð skulu taka til allrar útfluttrar síldar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Fáir munu draga í efa nú orðið, að löggjöfin frá 1934 um skipulag á verkun

og sölu saltsíldar hafi komið að stórfelldu gagni. Áður en þau lög komu til, fór
venjulega svo, þegar síldveiði varð sæmileg, að allt of mikið var saltað af síld og
hver bauð svo verðið niður í kapp við annan. Af þessu varð geigvænlegt tjón
fyrir einstaklingana og þjóðarbúið. Síldveiðin nýttist því alls ekki.

Síðan farið var að hafa fasta stjórn á þessum málum, hefur verið komið í
veg fyrir undirboð og þar af leiðandi verðfall og miklum verðmætum verið bjargað
með því móti.

Þróunin hefur orðið sú, að einkasala hefur verið upp tekin á allri síld. Þetta
var á sínum tíma gert af rikrí nauðsyn til að ráða bót á því upplausnarástandi,
sem ríkti. Eigi að síður virðist flm. þessa frumvarps nú brýna nauðsyn bera til
að endurskoða þetta skipulag og breyta því nokkuð.

Það er skoðun flm., að síldareinkasala geti náð beztum árangri við sölu á
tiltölulega fáum tegundum síldar, einkum þegar um er að ræða stóra sölusamninga.
Það er því till. flm., að áfram skuli gilda ákvæði síldarútvegsnefndarlaganna um
hinar helztu tegundir síldar, sem framleidd er til sölu í tunnum (þar með talin
síldarflök) og yfirleitt er seld í stórsölum. Á hinn bóginn leggja flm. til, að verkun
og sala á allri smærri síld sé gefin frjáls og sömuleiðis verkun og sala á allri
stórsíld, sem verkuð er eða útflutt öðruvísi en söltuð í tunnur.

Það þarf ekki lengi að kynnast síldveiðum, síldarverkun, síldarsölu né sildar-
neyzlu í öðrum löndum til þess að sjá, hve geysilega margbrotin verkunin og
sölustarfið þarf að vera, til þess að allir möguleikar nýtist til fulls.

Þegar þess er svo gætt, að nær ekkert af íslenzkri síld er flutt út í neytenda-
pakkningum, hvað þá frekar unnið, þá sést, hve langt hlýtur að vera frá því, að
allir möguleikar nýtist.

Langmest af síldinni er selt í tunnum, saltað í ákvæðisvinnu í síldarhrotunum.
Í öðrum löndum er síldin svo tekin úr þessum tunnum, flokkuð nákvæmlega og
pökkuð með ýmsu móti og verkuð á margvíslegan hátt.

Ef vel væri þyrfti mest af því, sem nú er unnið VIð síldina í öðrum löndum,
að vinnast hér á landi: flokkun og pökkun með margvíslegu móti, að ógleymdri
niðurlagningu og niður suðu, sem þó er ekki fjallað um í þessu frumvarpi. A
söltunarstöðunum þyrfti framvegis að starfa meira að síldinni en gert hefur



verið til þessa, flokka sumt af henni að minnsta kosti í ró og næði utan mesta
annatímans og pakka henni með fjölbreyttu móti í neytendaumbúðir, eftir því
sem við á.
En til þess að svo megi verða, þurfa þeir, sem verka síld, að fá frjálsari

hendur en nú hefur verið um sinn að dómi flm. Það sýnist eina leiðin til að skapa
almennan áhuga fyrir því að fá meiri fjölbreytni í framleiðsluna. Menn afla sér
tæpast þeirrar þekkingar, sem þarf, á neyzluvenjum og öllum öðrum atriðum, sem
til greina koma, nema þeir hafi frjálsar hendur til að útvega sér nauðsynleg
sambönd erlendis.

Það er ómögulegt að ætlast til þess, að örfáir menn á vegum síldarútflutn-
ingsnefndar geti komið því í verk að hafa hér alla milligöngu, þegar um jafnmikla
fjölbreytni er að ræða og hér þarf að koma til greina.
Hér þarf því að leysa ný öfl úr læðingi, en gæta þess jafnframt að stofna ekki

til þeirra vandræða, sem gerðu síldarútveginum mest tjón, áður en síldarútvegs-
nefndarlögin voru sett.

Þessu marki vilja flm. ná með því að gefa frjálsa verkun og sölu á allri síld
annarri en stórsíld í tunnum. Það er skoðun flm., að með því að gera þessa tilraun
sé allt að vinna, en engu að tapa. Það er trú okkar og von, að verði þetta gert,
muni af því leiða mjög aukna fjölbreytni í síldveiðum og síldarverkun og fjöldi
manna muni beina huga sínum að því að verka síld með nýjum hætti og að sölu
síldar í öðrum löndum.


