
40 2 . Frunivarp

til laga uin S íldveiðifjelag íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
Sá, er veiða  vill síld í landhelgi og verka til útflutnings á landi, skal 

hafa til þess sjerstakt le j’ fi frá rikisstjórninni, þ ó  m eð þeim  undantekningum , 
sem  lög  þessi ákveða.

2. gr.
T il þess að geta öðlast leyfi sam kvæ m t 1. gr. þarf levfisbeiðandi að 

fullnæ gja þessum  sk ilyrðu m :
A ð vera búsettur og hafa verið  búsettur í landinu m inst eitt ár, og sje 

um  fjelag að ræ ða, skal stjórn þess öll búsett lijer á landi, og  söm u leið is  m eiri 
h luli fjelagsm anna.

3. gr.
l ’ á er leyfisbeiðandi sendir u m sókn  sina til stjórnarráðsins, skulu henni 

fylg ja  skilríki, er stjórnin  tekur gild fyrir því, að hann fullnægi sk ilyrðu m  
þeim , er 2. gr. tiltekur. N ú k em u r í ljós  síðar, að leyfishafi fullnæ gir eigi 
nefndum  sk ilyrðu m  að öllu  leyti, eða hann lætur ón ota ð  leyfi sitt um  eitt ár, 
og  getur þá landsstjórnin  fellt ley fisbrjef hans úr gildi.

4. gr.
E ngum  leyfishafa er heim ilt að veiða  eða verka sild lil útflutnings 

nem a fvrir sjálfan sig eða innlenda m enn.



5. gr.
A llir þeir, er levfisbrjef hafa fengið sam kvæ m t 1. gr., ganga í fjelag, er 

nefnist S íldveiðifjelag íslands. F jelagið  kýs sjer form an n  og  fjóra m eðstjórn - 
endur, og sje form a ðu r búseltur í R eyk javik . Kjelagið heldur einn aðalfund 
árlega. F}'rsti fundur fjelagsins er stofn fundur, og  selur hann nánari lög og 
reglur fyrir fjelagið. Á þessum  fundi hafa allir leyfishafar jafnan atkvæðisrjett. 
Kái frum varp  til fjelagslaganna, á fundi, atkvæ ði m eiri hluta allra fjelags- 
m anna, og  öðlist síðan staðfesting stjórnarráðsins, gild ir það sem  lög  gagnvart 
ö llu m  fje lagsm önnum . Leyfishafar geta faliö öð ru m  að fara m eð atkvæ ði sitt 
á stofnfundi og öðru m  fun du m  fjelagsins.

6. gr.
í lögum  fjelagsins skal ákveðið  um  aukafundi í fjelaginu og  um  k jö r - 

tím a fjelagsstjórnarm anna; þar skal og  skipa fyrir um  fram k væ m dir fjelagsins 
og  skrifstofuhald. A llir fjelagsm enn skulu  hafa jafnan atkvæ ðisrjelt.

7. gr.
F jelagið getur ákveð ið , hve m ikla sild m egi veiða  til útflutnings árlega, 

og fer um  atkvæðisrjelt sam kv. 6. gr.

' 8. gr.
Stjórn Síldveiðifjelags íslan d s skipar fram kvæ m darstjóra  eða fram - 

kvæ m darnefnd  fvrir fjelagið. H efir fram kvæ m darstjórn in  á hendi útflutning 
og  sölu  á allri síld, sem  reynist útflutningshæ f, nem a fram leiðan di breyti 
henni hjer á landi í aðra v ö ru . U m  verðskiftingu fer eflir því, sem  fyrir er 
m æ lt í lögu m  og  fun darálvktu n u m  fjelagsins, og  hefir fjelagsstjórnin fn llnað- 
arskifting sildarverðsins á hendi.

9. gr.
U ndanþegnir þeim  ákvæ ðu m  1. gr. eru þeir íslenskir rík isborgarar, 

sem  stunda síldveiði frá heim ilum  sínum  á bátum , er eigi hafa m eira lestar- 
rúm  en 50 sm álestir. En skylt er þeim  að fram selja sild sína Síldveiðifjelagi 
Islands til söluráðstafana, ef hún er æ tluð til útflutnings og  reynist útflutnings- 
hæt, enda sæti hún ö llu m  söm u  k jörum  um  verð og  annað sem  síld fjelagsins.

10. gr.
B rol gegn 1. gr. laga þessara varða  sektum , alt að 50000 kr. og brot 

gegn öðru m  greinum  laganna alt að 10000 k rón u m .

G r e i n a r g e r ð .

Sjávarútvegsnefnd þótti rjett að flytja frum varp þetta samkvæmt ósk 
stjórnar »Síldarsamlags tslands« (sjá  hrjef hennar, sem lijer fer á eftir) og gefa 
þinginu þar með kost á að taka mál þetta til meðferðnr.



»Stjórn Síldarsamlags íslands leyfir sjer að senda hinni háttvirtu sjávar- 
útvegsnefnd Alþingis m eðfylgjandi frum varp til laga um stofnun Síldveiðifjelags 
íslands, til flutnings á yfirstandandi Alþingi.

Reynsla undanfarinna ára hefir kent oss, að svo framarlega að síldarút- 
gerð vor ekki gersamlega leggist niður, verður þegar í stað eitthvað að gera til 
tryggingar þessum atvinnuvegi.

Ein af aðalástæðunum  fyrir þvi, hversu sala á síld hefir gengið illa und- 
anfarin ár, er sú, að fram leiðslan hefir oftast orðið  of mikil, sem stafar af því, 
að útlendingar hafa veilt og verkað síld ólakm arkað, án þess vjer höfum  getað 
við það ráðið. En þetta er m eð öllu óþolandi, þar sem m arkaðurinn er svo tak- 
m arkaður, að vjer sjálfir höfum  meira en nægan skipakost og aðrar ástæður til 
þess að fullnægja honum . þátttaka útlendinga í síldveiðum  hjer hefir verið m jög 
misjafnlega mikil, og aldrei ákveðin fyr en um síldveiðabyrjun, en fram að þeim 
tíma hafa þeir oftast látið í veðri vaka, að þeir m undu alls ekki, eða að litlu 
leyti, gera út til íslands. Þetta hefir haft í för með sjer, að íslendingar hafa talið 
sjer öruggara að salta síld í stærri stíl en annars hefði verið, ef hægt væri að 
reikna þátttökuna fyrirfram. Pegar svo síldveiðarnar byrja, hafa útlend skip í 
tugatali kom ið hjer til þess að veiða hjer síld og salta; þá byrjað að ráða fólk, 
fyrir hærra kaup en innlendir sáu sjer fært, og notað fastráðið fólk innlendra 
m anna með því að b jóða  því hærra kaup. þannig hafa þeir orðið  valdandi þess, 
að fram leiðsla síldarinnar hefir orðið  kostnaðarsam ari en ella, sem og öll önnur 
framleiðsla til lands og sjávar.

það, sem mest hefir eyðilagt síldveiðiútgerð hjer, er hin aukna síldarfram- 
leiðsla útlendinga, sem ávalt hefir orsakað m ikið verðfall sildarinnar á erlendum 
m arkaði. það  má enn fremur benda á aðstöðu þeirra, þar sem þeir taka síldina 
heim til sin og geta betur sætt lagi að selja, þegar hentugt tækifæri býðst, þar 
sem þeir eru nær sildarm arkaðinum  og allar sam göngur greiðari hjá þeim.

Jafnvel þótt vjer teljum stærsta kost þessa frumvarps bannið gegn veiði 
útlendra skipa, þá er þó eigi þar m eð nægileg trygging fengin fyrir því, að síld- 
veiðin verði arðvæn landsm önnum , þar sem m arkaðurinn, sem stendur, er svo 
takm arkaður, að innlendir menn geta framleitt meira en m arkaðurinn þolir, sjer- 
staklega þegar hver einstakur býður vöruna til kaups m eð mism unandi verði. 
Fyrir þvi er nauðsynlegt að fá lagalegan rjett til þess að sameina sildarsöluna 
og takmarka framleiðsluna, ef þörf krefur.

Vegna hinnar ótakm örkuðu framleiðslu síldarinnar og hinna m örgu og 
mism unandi útboða á henni hefir kaupandi sett það sem skilyrði fyrir kaupun- 
um, að síldin væri seld honum  kom in á ákvörðunarstaðinn, og hann raætti sjálf- 
ur dæina um gæði hennar þar. þ að  er óþarft að skýra nánar þetta atriði, þvi sú 
sorglega reynsla, sem menn hafa fengið af þessu sölufyrirkom ulagi, mun vera 
öllum  kunn, þar sem m ikið af sild, þannig seldri, hefir oft af litlum eða engum á- 
stæðum verið neitað sem samningshæfri og seljandi staðið uppi ráðalaus og orðið 
að selja síldina fyrir m ikið lægra verð eða leggja hana upp m eð ærnum kostnaði, 
þegar ekki hefir verið hægt að selja hana. En þetta gerir kaupandaun færan um 
að selja sildina lægra verði á m arkaðinum , þegar hann fær hana keypta á þenn- 
an hátt, og afleiðingin verður sú, að öll óseld síld fellur í verði. Með frum varp- 
inu ætti að gera það auðveldara, að öll síld verði seld wfrítt um b o rð « , en það



er það sölufyrirkom ulag, sem vjer ællum  að kom a á, svo m eð þessa vöru sem 
allar aðrar.

þótt margt íleira sje um þetta mál að segja, sjáum vjer ekki ástæðu til 
að orðlengja þetta frekar, en felum yðu r í fullu trausti mál þelta til skjótra og 
góðra úrslita.

Reykjavik, 14. apríl 1921.
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Sjávarútvegsnefndar Alþingis.«


