
Wd. 140. Frum varp

til laga nm heim ild handa ríkisstjórninni til að setja á stofn hvalveiðastöð.

Flntningsm .: Signrjón Á. Ólafsson, Haraldnr Gnðmundsson.

1. gr.

R íkisstjórninni heim ilast að setja á stofn verksm iðju  til hagnýtingar á
hval og hvalafurðum , eða flotstöð jnnan landhelgi f sama skyni, svo og til að
kaupa eða leigja 3 hvalveiðaskip.

2. gr.

F je  til að kom a á fót sliku fyrirtæki, alt að 1 m iljón  króna, er stjórn-
inni heim ilt að taka að láni.

3. gr.

Þriggja  manna nefnd hefir stjórn fyrirtækisins. Skal hún kosin til þriggja

ára; kýs sameinað A lþ ingi 1, A lþýðusam band íslands 1 og starfsfólk fyrirtækisins
hinn þriðja. 1 fyrsta sinn tilnefnir rikisstjórnin þriðja  manninn.

4. gr.

Nem i ársarður fyrirtækisins 15°/» eða m inna a f stofnkostnaði þess, skal 

honum öllum varið  til afborgana og sófnunar tryggingarsjóða. Verði arðurinn 
meiri, skiftist hann m illi fyrirtækisins, ríkisins og starfsfólksins, eftir reglum, sem 

atvinnum álaráðherra setur. Ö llum  nánari fyrirm ælum  viðvík jand i starfrækslu

þeirri, er um ræðir i lögum þessum, skal skipað með reglugerð.

5. gr.

Um leið og ríkisstjórnin ákveður að nota heim ild þessa, faila úr gild i 
ákvæ ði laga nr. 72, 7. m ai 1928, 2. gr., er heim ila ríkisstjórn að veita einstak- 
lingum eða fjelögum  sjerleyfi til hvalvinslu, og önnur ákvæði þeirra laga, er 

brjóta í bág v ið  þessi lög.
6. gr.

L ög  þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Með lögum nr. 72, 7. mai 1928, um hvalveiðar, gekk A lþ ingi inn á þá 
braut að leyfa hvaladráp h jer v ið  land, en þeir höfðu  þá um langt skeið verið 
friðaðir. í  sömu lögum er gert ráð fy rir  því, að sjerleyfi skuli veitt einum eða 
fleirum islenskum rikisborgurum , eða öðrum þeim , er sama rjett hafa að lögum. 
Það er Ijóst, að sjerleyfi þessi verði m jög eftirsótt, einknm a f erlendum mönn- 
um, er nægilegt Qármagn hafa og vænta sjer m ikils gróða a f slíkum rekstri.

Enda þótt slik ir menn geti eigi fengið sjerleyfi sjer til handa samkvæmt 
lögunum, þá er erfitt að varna þvi, að þeir geti fengið islenska menn til að lána 

nöfn sin og farið þannig i kringum lögin. Ennfrem ur má minnast þess, að



Danir, sem nú eru farn ir að gefa hvalveiðunum  gaum, hafa sama rjett og inn- 

lendir menn til sjerleyfis í þessu skyni. L itla r líkur ern til, eins og sakir standa, 
að nokkur einn innlendnr m aður geti kom ið a f stað svo fjárfrekri starfrækslu 

án þess að nota erlent fjármagn.
Væri sú leið  farin að veita sjerleyfi tveim ur eða fleirum , mundi afleið- 

ingin verða sú, að hvölunum fækkaði skjótlega kringum  landið samkvæm t áður 
fenginni reynslu.

Eina leiðin til þess að tryggja fslendingum arðinn af þessum veiðiskap, 
ekki aðeins í bili, heldur og til fram búðar, er sú, að rik ið  hafi þetta sjálft með 

höndum. M eð þvi væ ri loku skotið fy r ir  allar sjerleyfisbeiðnir og það fjárbrask, 
er þeim fylgir. Á  þann hátt væri einnig tekið fy rir áleitni og þátttöku erlendra 
stórgróðamanna i veiðunum , bæði beint og óbeint.

Fylgjendur hvalveiðanna halda þvi fram, að þær sjeu m jög arðsöm at- 
vinnugrein og m jög litil fjárhagsleg áhætta fy lg i slíkum rekstri. í  þvi efni er 
oftast vitnað til gróða Norðm anna af hvalveiðunum  í suðurhöfum siðustu ár. 
Ennfrem ur er vitnað til hvalveiðastöðva, sem hafa aðsetur á Færeyjum  og sýnt 

hafa góðan árangur. Þ v í er ennfremur hald ið  fram , að hvalagengd sje nú orðin 
svo m ikil kringum strendur landsins, að góðs árangurs megi vænta a f ve ið i 
þeirra. Sjeu þessar staðhæfingar rjettar, virð ist ekki um m ikla áhættu að ræða 
fyrir rik issjóð að stofna til slíkrar starfsemi.


