
sþ. 219. Tillaga til þingsályktunar [93. mál]
um lýsisherzluverksmiðju á Hjalteyri við Eyjafjörð.

Flm.: Hjalti Haraldsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta hið fyrsta fram fara athugun
á því, hvort ekki muni hagkvæmt að reisa og starfrækja lýsisherzluverksmiðju að
Hjalteyri við Eyjafjörð.

Skal athugunin einkum beinast að eftirfarandi atriðum:
1. Hagkvæmni staðarins, m. a. með tilliti til þeirra ónotuðu mannvirkja, sem þar

eru fyrir hendi, og yfirvofandi hættu á eyðingu viðkomandi byggðar.
2. Hvort ekki eru fyrir hendi möguleikar á hagstæðum samningum við eigendur

mannvirkjanna á staðnum, sem leitt gætu til enn hagstæðari stofnkostnaðar
og rekstrar en áætlað er í skýrslu Jóns Gunnarssonar verkfræðings.

3. Hvaða eignar- og rekstraraðild væri heppilegust varðandi fyrirtækið, ef heiId-
arathugun sýnir, að hér sé um hagkvæma lausn málsins að ræða.

Greinargerð.
Annað slagið undanfarin ár hefur þeirri hugmynd skotið upp, að nauðsynlegt

væri að koma upp lýsisherzluverksmiðju hér á landi, og síðast í maí 1965var sam-
þykkt á Alþingi tillaga um það að fela ríkisstjórninni að láta nú þegar kanna
möguleika á sölu hertrar síldarfeiti á erlendum mörkuðum og gera að öðru leyti
rækilegar rannsóknir á því, bvort orðið sé tímabært að byggja verksmiðju til herzlu
sildarlýsis hér á landi.

Þessi rannsókn var falin Jóni Gunnarssyni verkfræðing, og skilaði hann áliti
sínu til stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins 10. júní 1966.Niðurstaða Jóns er sú, að
rekstur slíks fyrirtækis geti verið mjög arðbær og til hagsbóta fyrir þjóðfélagið
i heild.

Segja má, að ýmislegt hafi breytzt, síðan þessi rannsókn var gerð, en það
breytir ekki niðurstöðum Jóns að öðru leyti en því, að segja má, að nauðsyn þess
að koma slíku fyrirtæki upp sé enn þá brýnni nú en þá var, þ. e. a. s. fyrir þjóðar-
heildina, því að eftir því sem síldarafurðirnar verða þýðingarmeiri liður i okkar
utanríkísverzlun, verði brýnni þörfin á því að brjótast úr þeim einokunarfjötrum,
sem við erum i hvað verzlun síldarlýsis áhrærir. En Unilever-hingurinn hefur að
heita má einokunaraðstöðu í þessum efnum, og verðið, sem við fáum fyrir síldar-
lýsið, er langt fyrir neðan heimsmarkaðsverð á slíkri feiti og olíum. En orðrétt
segir um þetta í skýrslu Jóns:

"Þegar Unilever kaupir soyabaunaolíu, þá verður hann að greiða heimsmarkaðs-
verð fyrir hana, en verðinu á íslenzka síldarlýsinu ræður hann, þar sem hann
kaupir um 80% af framleiðslunni og ekki sem stendur um aðra kaupendur að ræða."

Þá er í skýrslunni bent á, að herzla á síIdarlýsi mundi auka möguleika á meiri
smjörlíkisframleiðslu, svo að um útflutning á þeirri vöru gæti orðið að ræða.
Hvaða hagræði íslenzkum síldarútvegi yrði að slíkri verksmiðju, þarf varla um
að tala, svo gjörbreyta mundi hún öllu viðhorfi útgerðarmanna, sjómanna og
síldarverksmiðjueigenda.

Hvað staðsetningu verksmiðjunnar áhrærir má benda á, að Hjalteyri við Eyja-
fjörð hefur ýmsa kosti, sem gera staðinn ákjósanlegan fyrir slíka verksmiðju. Þar
eru mannvirki, sem koma slíku fyrirtæki að fullu gagni, þar eru m, a. lýsisgeymar
fyrir 7000tonn lýsis, ketilhús ásamt miklum öðrum húsakosti, hafnarmannvirki góð
með 18 feta dýpi við stórstraumsfjöru, góð vatnsveita og 320 kw. rafstöð. Hjalteyrí
er i góðu vegarsambandi við Akureyri, en á Akureyri er vel hægt að hugsa sér að
fram færi sá iðnaður, sem þyrfti til hliðar við slíkt fyrirtæki, m. a. stáltunnugerð,



og engin ástæða til þess að ætla, að akureyrskir iðnaðarmenn yrðu ekki þeim vanda
vaxnir, sem á þeirra herðar yrði lagður í því sambandi það hafa þeir sannað, svo
að ekki verður um deilt, m. a. með skipasmíði, ullariðnaði, húsgagnagerð o. fl., o. fl.

En meginástæðan fyrir því að velja Hjalteyri fyrir þennan iðnrekstur er sú,
aðeins og sakir standa er allt atvinnulíf þar í rúst. Á Hjalteyri búa um 100 manns,
sem horfa nú fram á það að verða að yfirgefa eigur sínar, flytjast þaðan í burt og
leita nýrra úrræða til að framfleyta sér og sínum.

En þegar það getur farið saman að reisa atvinnulífið úr rúst á staðnum, nýta
milljóna verðmæti, sem fyrir eru, og byggja upp iðnað, sem yrði til mikilla hags-
bóta fyrir allt atvinnulíf í landinu, sýnist mér allt mæla með þvi, að slík athugun
verði gerð sem þessi tillaga gerir ráð fyrir.


