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um frv. til laga um einkasölu á útfluttri síld.

F rá  meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefír klofnað um frv. þetta og skiftir mjög í tvö horn um álit 
nefndarm anna á því. Þó ei það sameiginlegt álit allra nefndarm anna, að síldar- 
einkasala njóti sín þá fyrst að fullu, er tiltækar ern sildarvinsluverksmiðjur, er 
tekið geta við ljelegri síld og hagnýtt þann hluta sildarinnar, er hverju sinni er 
umfram hæfílegt magn útflutningssíldar.

Pað er óneitanlegt, að d ráttur sá, sem orðið hefír hjer á skipulagi einka- 
sölu sildar, hefír bakað landsmönnum ómetanlegt tjón, en að sama skapi stutt 
útlenda menn og leppa þeirra hjerlenda til harðvitugrar samkepni við innlenda 
veiðimenn.

Eftir lögum nr. 51 1926, um sölu sildar o. fl., er að vísu opnuð leið 
að einkasölu á útfluttri sild hjeðan, en hvorttveggja er, að heimild sú hefír enn ekki 
verið notuð af þeim, sem ætlað var að nota hana, nje heldur virðist líklegt, að 
slíkt fyrirtæki með takm örkuðu eða ónógu fjármagni og lítilli samhygð af hálfu 
m argra veiðimanna m uni reynast tryggileg undirstaða fyrir þann atvinnuveg, 
sem hjer þarf að styðja. Þegar líkur lúta nú að því, að bráðlega takist að ná 
um ráðum  yfír sildarvinsluverksmiðjum til tryggingar síldaratvinnu innlendra 
m anna, þá virðist oss rjett að lögleiða þegar það einkasöluskipulag, sem frv.



bendir til og sem ætla má að benti þeim landshlutum , sem síldarveiðin einkum 
tekur til. .

Með nokkrum  rjetti hefir þvi verið haldið fram, að með frv. væru sjer- 
staklega dregnir fram hagsm unir norðlenskra veiðimanna, en m iður gætt þarfa 
annara landshluta. En þegar þess er gætt, að aðalsíldveiðasviðið með strönd- 
inni er norðanlands, austan og vestan, þá er Eyjafjörður nokkurn veginn mið- 
stæður á þessu svæði og eðlilegast meðan einkasalan er á tilraunastigi, að hún 
hafi þar aðalstöðvar.

Vjer höfum þvi orðið sammála um að mæla með samþykt frumvarpsins 
með eftirfarandi '

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr.

a. Fyrir »tvo« i fyrsta málslið kom i: þrjá.
b. Aftan við annan málslið bætist: og ferðir i hennar þarfir.
c. Aftan við greinina bætist: Fái einhver ekki þann atkvæðafjölda, skipar 

atvinnum álaráðherra i auð sæti.
2. Við 4. gr.

a. Aftan við tölulið 2. bætist: Þóknun til um boðsm anna þessara greiða síld- 
arútflytjendur.

b. Aftan við fyrsta málslið 3. töluliðar bæ tist: Skal miða greiðslur við meðal- 
verð allrar sildar af sömu tegund og gæðum. '

c. Aftan við 3. tölulið kom i: Heimilt skal einkasölunni að selja innanlands 
þá síld, sem hún telur ekki tilvinnandi að flytja út.

3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Fram kvæm darstjórninni er heimilt:

a. Að taka fje að láni út á sildina, jafnótt og hún  er fullverkuð til útflutn- 
ings, og skifla þvi í rjettum hlutföllum milli síldareigenda, eftir vörumagni, 
er þeir bafa afhent einkasölunni, enda hvfli engin önnur veðbönd á 
sildinni.

b. Að liðsinna viðskiftamönnum einkasölunnar um útvegun á tunnum  og 
salti til verkunar sildinni, ef orðið getur án fjárhættu fyrir einkasöluna.

4. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Einkasalan er undanþegin tekjuskatti og aukaútsvari, enda greiði hún

sildareigendum alt andvirði sildarinnar, að frádregnum  kostnaði og sjóðfje
eftir 8. gr. ■

5. Við 15. gr. Fyrir »100000« k o m i: 50000.

Alþingi, 10. m ars 1928.
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