
Nd. 365. Frumvarp til laga [168. mál]
um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961-1962.)

1. gr.
Sjóðurinn heitir aflatryggingasjóður sjávarútvegsins. Heimili hans og varnar-

þing er í Reykjavík.
2. gr.

Hlutverk sjóðsins er að bæta aflahluti skips og áhafnar, þegar almennan afla-
brest ber að höndum.

3. gr.
Sjóðurinn skiptist í fjórar deildir: Síldveiðideild, almenna deild bátaflotans,

almenna deild togaraflotans og jöfnunardeild.
Réttindi í síldveiðideild eiga öll íslenzk fiskiskip, sem gerð eru út til síldveiða

með herpinót, vörpu eða reknetjum.
Réttindi í almennu deild bátaflotans eiga öll íslenzk fiskiskip bátaflotans, sem

stunda veiðar með Unu, netjum, botnvörpu, dragnót, handfærum o. s. frv.
Réttindi i almennu deild togaraflotans eiga öll íslenzk botnvörpuskip.
Hlutverk jöfnunardeildar er að veita hinum deildunum lán eða styrki, er svo

stendur á.
4. gr.

Með reglugerð, er sjóðsstjórnin semur og samþykkt hefur verið af stjórnum
eftirfarandi aðila:



Alþýðusambands Íslands, Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, Fiskifélags
Islands. Landssambands islenskra útvegsmanna og Sjómannasambands Íslands, og
staðfest af ráðherra, skal ákveða:
1. Bótatímabil, er miðist við vertíðarskipti í hverri veiðistöð. Stundi skip ekki

veiðar allt tímabilið, skerðist bótaréttur við það hlutfallslega.
2. Skipting veiðisvæða og verstöðva i flokka, þannig að í sama flokki séu þau

veiðisvæði og þær verstöðvar. sem líkust hafa skilyrði fyrir sama meðalveiði-
magni á hverri vertíð, hvort heldur um er að ræða síldveiði eða þorskveiði.

3. Skipting veiðiskipa í flokka, þannig að í sama flokki séu skip, sem líkust hafa
skilyrði fyrir sama meðalveiðimagni, með tilliti til stærðar, veiðiútbúnaðar o. fl.

4. Meðalveiðimagn skipa í hverjum flokki fyrir sig, eftir því á hvaða svæði skipin
veiða, hvaða tíma árs þau veiða og hvaða veiði þau stunda. Meðalveiðimagn
þetta skal fundið með hliðsjón af aflamöguleikum. Meðalveiðimagn, sem
þannig er ákveðið fyrir hvern flokk skipa, skal gilda sem meðalveiðimagn,
er reikna skal út bótagreiðslur úr sjóðnum, þar til sömu aðilar hafa á sama hátt
ákveðið annað. Verði ágreiningur um einstök ákvæði reglugerðarinnar sker
ráðherra úr.
Ef umsagnir ofangreindra aðila berast ekki innan þess frests, sem tiltekinn

er i reglugerð, sem sett verður samkvæmt lögum þessum, skal heimilt að líta svo
á, að tillögurnar séu samþykktar.

5. gr.
Útgerðarmanni er skylt að senda sjóðsstjórninni, eða trúnaðarmanni hennar í

hlutaðeigandi verstöð, skýrslu um útgerð og aflabrögð veiðiskips síns á bótatíma-
bilinu i því formi, er stjórnin ákveður, og eigi siðar en einum mánuði eftir að
veiðitímabili lýkur. Jafnframt er stjórninni heimilt að krefjast annarra gagna um
útgerð skips, sem hún telur nauðsynleg.

Vanræksla á skýrslugerð varðar missi bótaréttar.

6. gr.
Það telst almennur aflabrestur. ef meðalafli skipa í einhverjum flokki sildveiði-

deildar eða hinnar almennu deildar báta flotans er minni en 75% eða í hinni almennu
deild togaraflotans minni en 85% af hinu ákveðna meðalveiðimagni, sbr. 4. gr.

7. gr.
Stjórn sjóðsins skipa fimm menn. Skulu þeir skipaðir af ráðherra til 4 ára

í senn á þann hátt, sem hér segir: Einn samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands
Islands, annar samkv. tilnefningu Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda, þriðji samkv.
tilnefningu, Landssambands ísl. útvegsmanna, fjórði samkv. tilnefningu Sjómanna-
sambands Islands, og fimmti er fiskimálastjóri, og er hann formaður stjórnarinnar.

Enn fremur skipar ráðherra tvo endurskoðendur.
Ráðherra ákveður þóknun sjóðsstjórnarinnar og endurskoðenda.
Fiskifélag Íslands annast afgreiðslu sjóðsins undir eftirliti sjóðsstjórnarinnar

og yfirstjórn ráðherra. Stjórnar- og afgreiðslukostnaður greiðist af fé sjóðsins, og
skiptist hann á deildir i réttu hlutfalli við tekjur þeirra seinasta reikningsár.

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild
stj ómartíðinda.

8. gr.
Stofnfé hinnar almennu deildar bátaflotans og sildveiðideildar er fé Hluta-

tryggingasjóðs bátaútvegsins við gildistöku laganna. Stofnfé hinnar almennu deildar
togaraflotans eru kr. 37500000.00,er greiðist með jöfnum árlegum greiðslum á
fimmtán árum. Ríkissjóður leggur fram þessa upphæð.



9. gr.
Árlegar tekjur sjóðsins eru:

1. 1%% af fob-verði útfluttra sjávarafurða (öðrum en þeim, sem koma frá hvalveið-
um og selveiðum), Skal gjald þetta reiknað á sama hátt og annað útflutnings-
gjald af sömu vöru.

2. Framlag rikissjóðs er helmingur á móti 1. lið. Á árinu 1962 skal framlagið nema
8.5 millj. kr.

3. Vextir og aðrar tekjur af eignum sjóðsins. Rikissjóður sér um innheimtu tekna
samkvæmt 1. og 2. tölulið þessarar greinar.
Tekjur samkvæmt 1. og 2. tölulið skiptast þannig milli deilda:
t síldveiðideild 50% af tekjum af útfluttum síldarafurðum.
t almennu deild bátaflotans 50% af tekjum af útfluttum þórskafurðum báta-

flotans.
t almennu deild togaraflotans 50% af tekjum af útfluttum þorskafurðum tog-

araflotans.
Í jöfnunardeild 50% af tekjum af útfluttum síldarafurðum og 50% af tekjum

af útfluttum þórskafurðum báta- og togaraflotans.

10. gr.
Nú hefur almennur aflabrestur orðið á einhverju veiðisvæði, svo að til sjóðsins

kasta kemur um bætur. Skal þá hvert það skip, sem aflar 45% eða minna af meðal-
veiðimagni skips þess flokks á viðkomandi veiðisvæði, fá bætt 40% af þvi, sem
vantar á veiðimagn, og síðan, með vaxandi afla, lækkandi hundraðshluta bóta
samkvæmt eftirfarandi reglu:
Skip, sem aflar 45% af meðalafla.
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Hrökkvi fé sjóðsins ekki til úthlutunar samkvæmt ofanskráðu, skal úthlutun
lækkuð hlutfallslega. Óheimilt er að greiða bætur til veiða, sem stundaðar eru í
tilraunaskyni.

ll. gr.
Stjórn aflatryggingasjóðs er heimilt með samþykki ríkisstjórnarinnar að taka

lán allt að 30 millj. kr. handa sjóðnum, eða einstökum deildum hans. Ríkisstjórn-
inni er heimilt að ábyrgjast lán þessi.

12. gr.
Ef skip veiða minna en 33% af meðalveiðimagni viðkomandi flokks, skal sjóðs-

stjórnin rannsaka sérstaklega, hvernig á slíku aflaleysi stendur. Ef þá kemur Í ljós,
að vítaverð vanræksla eða óstjórn á útgerðinni á verulegan þátt í aflaleysinu, er sjóðs-
stjórninni heimilt að draga úr þeim bótum, sem viðkomandi skipum bæri samkv.
hinni almennu reglu 10. greinar, eða fella bæturnar alveg niður, ef um mikil viti
er að ræða. Skip, sem stundað hafa veiðar % bótatímabilsins eða skemur, koma ekki
til greina við bótaútreikning.

13. gr.
Nú fær útgerðarmaður fé úr sjóðnum og getur stjórn hans þá krafizt þeirrar

tryggingar af útgerðarmanninum, sem henni þykir þörf, fyrir þvi, að fénu verði varið
til greiðslu á eftirtöldum gjaldaliðum í þeirri röð, sem hér er talið: Kaup og fæði
skipverja, vátryggingargjöld og önnur hliðstæð gjöld, eftir því sem greiðslur hrökkva
til hverju sinni.

14. gr.
Þeir, sem fá bætur samkvæmt lögum þessum, eru skyldir að láta reikningaskrif-

stofu sjávarútvegsins Í té reikninga um rekstur skipa þeirra, sem bætur eru miðaðar
við, í því formi, sem reikningaskrifstofan ákveður.

15. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga.

16. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um Hlutatryggingasjóð bátaútvegs-

ins nr. 48 25. maí 1949 með síðari breytingu.

17. gr.
Við gildistöku laga þessara fellur niður umboð núverandi sjóðsstjórnar og ný

skal skipuð samkvæmt 7. gr.
18. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bráðabirgðaákvæði.
Stjórn aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins er heimilt að fengnu samþykki sjávar-

útvegsmálaráðuneytisins að gefa út skuldabréf allt að 30 milljónum króna og skulu



þau notuð til aðstoðar togurunum, vegna aflabrests á árinu 1960 samkvæmt nánari
ákvörðun sjóðsstjórnar og ráðuneytisins. Skuldabréf þessi innleysast á árunum
1963-1968. Vextir eru 7Y2%. Skuldabréfin verða því aðeins látin af hendi, að fyrir
liggi yfirlýsing viðskiptabanka hlutaðeigandi útgerðarfyrirtækis, sem tryggi, að
kröfuhafar taki við greiðslu í skuldabréfum.

Skipting tekna sjóðsins fyrir allt árið 1962, svo og útreikningur bóta fyrir árið
1961, skal fara eftir ákvæðum laga þessara.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Í frumvarpi þessu um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, er einkum höfð hlið-

sjón af tveimur meginatriðum:
Í fyrsta lagi að breyta lögum um hlutatryggingasjóð bátaútvegsins í samræmi

við þá reynslu, sem hlotizt hefur síðan sjóðurinn tók til starfa, og sem m. a. stefna
að því að veita sjóðnum aukna vernd gegn misnotkun. Var þetta sjónarmið einkum
túlkað í tillögum Fiskiþings frá 1960 og hafa þær verið teknar hér til greina.
Í öðru lagi er ætlunin að gera togurunum kleift að njóta góðs af starfsemi sjóðs-

ins, sbr. 8. gr. bráðabirgðalaga frá 3. ágúst 1961 "um ráðstafanir vegna ákvörðunar
Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu", þannig að togararnir verði
aðilar að aflatryggingu sjávarútvegsins.

Sökum hinna miklu erfiðleika togaraútgerðarinnar vegna langvarandi aflabrests,
lét ríkissjórnin á s. I. ári gera athugun á taprekstri togaranna. Leiddi sú athugun í
ljós, að afkoma togaraútgerðarinnar er svo bágborin, að þess er ekki að vænta, að
hún komist af hjálparlaust.

Ef reglur þær, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, hefðu gilt árið 1961 og bætur
það ár miðast við árin 1956-1960, hefðu þær bætur numið nál. 30 millj. króna. Er
sú fjárhæð lögð til grundvallar fyrir bæði árin 1960 og 1961, þannig að heildar-
greiðslur yrðu kr. 60 millj.

Gert er ráð fyrir, að ríkissjóður leggi fram stofnfé til togaradeildar kr.
37500000.00, sbr. 8. gr. og bráðabirgðaákvæði frumvarpsins. Er í þessu efni við-
hafður svipaður háttur og var, þegar núverandi hlutatryggingasjóður var stofn-
aður.

Skýringar á einstökum greinum frumvarpsins:

Um 1. gr.
Vegna þátttöku togaranna er lagt til að nafni sjóðsins verði breytt.

Um 2. gr.
Þarf ekki skýringa við.

Um 3. gr.
Lagt er til, að deildum sjóðsins verði fjölgað úr tveimur í fjórar. Við bætast

sérstök deild togara og svonefnd jöfnunardeild, sem hlaupa á undir bagga með
hinum deildunum, þegar sérstaklega stendur á. Hér er um nauðsynlega ráðstöfun
að ræða. Fram til þess hefur hin almenna þorskveiðideild gegnt þessu hlutverki
jöfnunardeildar og jafnan þurft að veita lán til síldveiðideildar, þegar á hefur bjátað.
Lán þessi hafa numið milljónum króna.

Um 4. gr.
Oftlega hafa orðið miklar tafir á afgreiðslu mála, sökum þess, að þeir aðilar,

sem umsagnir áttu að láta í té um tillögur sjóðstjórnar, hafa sýnt vanrækslu í þvi
efni. Er hér lagt til, að viðeigandi ráðstafanir verði gerðar til að flýta afgreiðslu.

Um 5. gr.
Hér er um smávægilega breytingu að ræða í samræmi við kröfur tímans.



Um 6. gr.
Samkvæmt ákvæðum þessarar greinar er það talinn aflabrestur, ef afli báta er

minni en 75% - og afli togararina minni en 85% ákveðins meðalveiðimagns.
Þessi mismunur hefur við þau rök að styðjast, að útgerð báta er að mestu leyti bundin
vertiðum og afli þeirra yfirleitt misjafnari, en hjá togurunum er úthaldstími allt árið.

Um 7. gr.
Lagt er til, að stjórnarnefndarmönnum sé fjölgað úr þremur í fimm sökum

breyttrar skipunar á málefnum sjóðsins. Fiskifélagið hefur frá upphafi annazt alla
skýrslusöfnun og útreikninga sjóðsins, enda hefur það bezta aðstöðu til þess. Eðli-
legt verður þvi að telja, að fiskimálastjóri verði formaður sjóðsstjórnar.

Um 8. gr.
Gert er ráð fyrir, að hin almenna deild bátaflotans og síldveiðideild taki við

eignum og skuldum Hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins. Hér er um allmikið fé að
ræða. Samkvæmt yfirliti frá 31. janúar 1962 var sjóðseign hinnar almennu deildar
rúmlega 13 millj. kr. Skuld sildveiðideildar við alm. deildina var hins vegar um 10
millj. krónur. Telja má að inneign sjóðsins hjá ríkissjóði hafi numið um 20 millj.
króna, en fullnaðaruppgjör getur ekki farið fram fyrr en síðar. Gert er ráð fyrir,
að rikissjóður leggi togaradeildinni til stofnfé að upphæð kr. 37500000.00, er greiðist
á fimmtán árum.

Um 9. gr.
Gert er ráð fyrir, að framlag ríkissjóðs samkvæmt 2. lið greinarinnar verði helm-

ingur þess, sem greiðist aflatryggingasjóði samkv. 1. lið. Fyrir árið 1962 er fram-
lagið þó ákveðið 8.5 milljónir króna eins og það hefur verið ákveðið í fjárlögum.
Skipting tekna á deildir, sbr. 3. lið, skýrir sig sjálf. Heildartekjur sjóðsins af út-
flutningi samkvæmt 1. tölulið 9. gr. munu nema um 35 milljónum króna miðað við,
að heildarútflutningur gjaldskyldra sjávarafurða nema 2.800 millj. krónum. Mót-
framlag úr ríkissjóði nemur samkvæmt þessu 17.5 millj. krónum.

Um 10. gr.
Það þykir eðlilegt og réttlátt að breyta nokkuð útreikningsreglum og láta bætur

fara smáminnkandi allt að 84.5% í stað 74.5% áður.

Um 11.gr.
Þá er mikilvægt að sjóðsstjórnin geti með samþykki rikisstjórnarinnar tekið lán,

bæði fyrir sjóðinn í heild og einstakar deildir hans án þess að sækja um sérstaka
lagaheimild hverju sinni. Lán þessi verða með ábyrgð rikissjóðs.

Um 12. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að sjóðsstjórnin láti fara fram sérstaka rannsókn, ef skip

veiða minna en 33% meðalveiðimagns viðkomandi flokks í stað 20% áður. Þá er
einnig gert ráð fyrir, að skip, sem stunda veiðar skemur en % bótatimabilsins,
komi ekki til greina við bótaútreikning. Þetta ákvæði mun og skapa sjóðnum veru-
lega vernd.

Um 17. gr.
Vegna þeirra skipulagsbreytinga, sem lögin gera ráð fyrir er eðlilegt að ný

stjórn verði skipuð.

Um bráðabirgðaákvæði.
Þetta atriði skýrir sig sjálft.


