
sþ. 504. Nefndarálit [20. mál]
um till. til þál. um tæknistofnun sjávarútvegsins.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur haft tillögu þessa til meðferðar og leitað umsagnar margra
aðila, en ekki hefur orðið um það samkomulag, hvaða afgreiðslu hún skuli hljóta.
Meiri hlutinn vill vísa henni á bug með rökstuddri dagskrá á þeim forsendum, að fyrir
Alþingi liggi nú frumvarp til laga um rannsóknir í þágu atvinnuveganna og í þvi
frumvarpi sé ráð fyrir því gert, að hafrannsóknarstofnunin hafi með höndum
þau verkefni, sem þingsályktunartillagan fjallar um. Sé því eðlilegast, að flutnings-
maður komi máli sínu fram með þVÍað flytja breytingartillögu við það frumvarp.

Undirritaðir nefndarmenn, er orðið hafa í minni hluta í nefndinni, geta ekki
fallizt á þessa afgreiðslu tillögunnar. Rannsóknir þær, sem till. fjallar um, þ. e.
rannsóknir á veiðiaðferðum og veiðarfærum og hagkvæmustu gerð fiskiskipa, hafa
enn ekki verið skipulagðar svo sem vera þyrfti hér á landi. Á sama tíma og unnið
hefur verið ágætt starf við fiskileit og hafrannsóknir á vegum atvinnudeildar
háskólans og einnig við rannsóknir á hráefnum og framleiðslu fiskiðnaðarins á veg-
um Fiskifélagsins hefur lítt verið sinnt rannsóknum Í þágu veiðitækninnar. Á þessu
verður að ráða bót, svo fljótt sem verða má, en hætt er við, að þessu mikilvæga
verkefni verði ekki gerð viðhlítandi skil, nema sérstök rannsóknarstofnun fái það
til meðferðar.

Það er rétt, að fyrir Alþingi liggur nú frumvarp um rannsóknir í þágu atvinnu-
veganna. Mörg ár eru nú liðin, síðan þetta merka frumvarp var undirbúið af nefnd.
Fyrst lá hæstvirt ríkisstjórn á því um nokkurt skeið, en lagði það að lokum fyrir
Alþingi á síðastliðnum vetri. Þar dagaði frumvarpið uppi, en í vetur var það flutt
á ný. ÞVí miður er allt í óvissu um það, hvort frumvarpið verði afgreitt á þessu
þingi.

Hér er um svo mikilvægt mál að ræða, að ekki má tefjast, að hafinn sé undir-
búningur að framkvæmd þess, enda þótt nokkuð dragist á langinn að afgreiða
heildarlöggjöf um rannsóknir í þágu atvinnuveganna. Virðist því gæfulegast. að Al-
þingi samþykki nú þegar viljayfirlýsingu um stofnun sérstakrar rannsóknardeildar
í þágu sjávarútvegsins. Þegar þar að kemur, má svo fella ákvæðin um tæknistofnun
sjávarútvegsins inn í heildarlöggjöfina. Við leggjum sem sagt til, að tillagan verði
samþykkt óbreytt.

Alþingi, 21. april 1965.
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