
9. Fromvarp

til Iaga um  stofnun flugmálasjóðs íslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Meðan flugvélar eru notaðar til sildarleitar, skal aukagjald lagt á hvert 

sildarm ál og hverja tunnu saltaðrar sildar, og skal með aukagjöldum þessum 
stofnaður flugmálasjóður íslands.

2. gr.
Tekjum  sjóðsins skal fyrst og frem st varið til þess að standast kostnað 

af notkun flugvéla til sildarleitar og til þess að kom a skipulagi á sam vinnu 
milli flugvéla og sildarskipa. Að öðru leyti skal tekjum  sjóðsins varið til flug* 
ferða á Islandi innan þeirra takm arka, sem segir í 5. gr.

3. gr.
H vert skip, er veiðir síld með herpinót, skal gjalda i sjóð þennan 10 

aura af hverju máli bræðslusíldar og af hverri tunnu saltaðrar sildar eða 
annarrar verkaðrar sildar eða beitusildar. Eitt mál bræðslusildar skal talið 
150 kg. og skal jafngilda einni tunnu saltaðrar sildar. ~

4. gr.
A tvinnum álaráðuneytið skipar fyrir með reglugerð um, hversu inn- 

heimta skuli gjöld þessi og um tilhögun á starfsemi sjóðsins.

5. gr.
Sjóður þessi tekur til starfa 1930, og má verja allt að a/io af tekjum 

hvers árs i ofannefndu markmiði.



6- gr- .
A tvinnum álaráðuneytið hefir á hendi stjórn sjóðsins og skal það á- 

vaxta fé hans í Landsbankanum . Reikningur sjóðsins skal árlega b irtur i 
Stjórnartiðindunum .

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Siðastliðin tvö sum ur hefir flugvél verið notuð til sildarleitar hér við 
land, og m un það alm ennt talið hafa orðið að nokkru liði. En kostnaður 
við að halda flugvélinni úti hefir orðið mjög mikill, vegna þess að slik farar- 
tæki eru afardýr i rekstri. Eigi að verða fram hald á þessari nýung, sem sjálf- 
sagt má telja sjávarútveginum til nokkurra hagsbóta, verður þvi á einhvern 
hátt að sjá fyrir fé til þess að greiða með kostnaðinn af úthaldi flugvélarinnar 
að meira eða m inna leyti. Verður ekki séð annað en að sanngjarnt sé að 
kostnaðurinn sé að m eira eða m inna leyti greiddur af sildarútgerðarm önnum , 
sem einir hafá flugvélarinnar not, en það virðist bezt verða með þvi, að 
leggja ákveðið lágt gjald á hverja tunnu saltaðrar sildar og annarrar sildar, 
sem verkuð er til m anneldis eða beitu, og á hvert mál bræðslusildar, ef sildin 
er veidd með herpinót. Reknetaskip og landnótaveiðim enn hafa flugvélarinnar 
lítil eða engin not, og er þvi rétt, að sú sild, sem veidd er þannig, sé undan- 
þegin gjaldi. Rétt þykir að ekki sé varið öllum árstekjum sjóðsins til flugvéla- 
úthalds, því æskilegt er að sjóðurinn vaxi smám sam an, svo að unnt yrði, ef 
til vill siðar, að færa gjaldið niður, eða auka við flugvélakostinn, ef það þætti 
æskilegt. '

Ýmsir af helztu sildarútvegsm önnum  hafa tjáð sig frumvarpi þessu 
meðmælta.

Einstakar greinar frum varpsins virðast ekki þurfa skýringa. .


