
Nd. 117. Nefndarálit
um frv. til laga um kjötmat o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Með frv. þessu eru gerðar allverulegar breytingar á lögunum um mat á kjöti 
til útflutnings og merkingu á kjöti. Felast þær breytingar einkum og sér í lagi 
í því, að heilbrigðiseftirlitið er skerpt. Ströng fvrirmæli eru sett um það, að 
hreinlætis sé gætt i allri meðferð á kjötinu, og gildir þetta einnig um það kjöt, 
sem ætlað er til sölu innanlands, en um það eru nú engin fyririnæli framar þvi, 
sein ákveðið kann að vera í heilbrigðissamþvkktum kauptúna og kaupstaða.

Þá á samkvæmt þessu frv. að vera einn vfirkjötmatsmaður, i stað þess að 
nú eru þeir sex, en gert er ráð fyrir, að hann fái þrjá menn sér til aðstoðar og 
hafi þeir ásamt lionum eftirlit með þvi, hvernig kjötmatsmennirnir leysa starf 
sitt af hendi, og gæta þeir þess, að samræmi sé í matinu. Lagafvrirmæli þau, er 
nú gilda uni mat á kjöti og merkingu þess, eru tekin upp í þetta frv. '

Nefndin lítur svo á, að uin breytingar þær, sem felast i frv., megi segja, að 
þær séu yfirleitt heldur til bóta, og sumar nauðsvnlegar, og leggur hún því til, 
að frv. verði samþ.

A tveimur stöðum i frv. er vitnað skakkt í greinar og á nokkrum stöðum 
þykir nefndinni betur fara, að brevtt sé til um orðalag, og gerir hún því tillögur 
um, að á frv. verði samþ. þessar



BREYTINGAR:

1. Við 3. gr. Fyrri málslið greinarinnar skal orða svo:
Hús, sem slátrað er í skepnum til söltunar á kjötinu til útflutnings eða 

til sölu innanlands, og ekki eru löggilt sláturhús, skulu vera þrifaleg og svo 
rúmgóð og þannig hagað, að kjöt geti kólnað þar nægilega fljótt og því sé 
þar að öðru leyti ekki hætt við skemmdum.

2. Við 4. gr. Aftan við aðra málsgr. hætist: I reglum þeim, sem ráðherra setur 
samkvæmt þessari grein, má ákveða hámarksþóknun fyrir skoðun og merk- 
ingu kjöts og annara sláturfjárafurða.

3. Við 6. gr.
a. Fyrir orðin „einhverra af lielztu útflytjendum“ i fyrri málsgr. komi: 

nokkurra af helztu útflytjendum.
b. Upphaf síðari málsgr. skal orða svo:

Kjöt, sem saltað er í sláturhúsum til sölu innanlands, o. s. frv.
4. Við 7. gr.

a. Fyrir „samkvæmt 5. gr.“ i fvrsta málsl. fvrstu málsgr. komi: samkvæmt 
6. gr.

b. Fyrsta málshð fjórðu málsgr. skal orða svo:
Yfirmatsmaður skal hafa að árslaunum 1200 kr., en aðstoðarmenn 

lians 300 kr. hver.
e. A eftir orðunum „ákveður ráðuneytið þau“ í síðari málsl. fjórðu málsgr.

komi: fjTÍr eitt ár í senn. 
d. Fyrir orðin „4 krónur í fæðispeninga“  i fyrri málsl. fimintu málsgr. 

komi: 4 ki\ liver í fæðispeninga og Iiúsnæðis.
5. Við 9. gr.

a. Fvrir orðin „eða sem flutt er“  í fyrsta málsl. fyrstu málsgr. komi: eða 
flutt er.

b. Orðin „þar sem sláturhúsið er“ í fjórðu málsgr. falli hurt.
c. Fyrir orðin „leggja það fram til skoðunar“  í sömu málsgr. komi: láta 

þar fram fara skoðun á kjötinu.
d. Fyrir „innan kauptúnsins“  í fyrri málsl. fímmtu málsgr. komi: innan 

kaupstaðárins eða kauptúnsins.
e. Fyrir „heilbrigðisnefndar kauptúnsins“ i sama málslið komi: heilhrigð- 

isnefndar.
6. Við 11. gr.

Fyrir orðin „hvaða vörur megi selja í kjöthúðum auk þeirra vara sem“ 
í fvrri málsl. komi: hverjar vörur aðrar megi selja í kjöthúðum en þær, sem.

7. Við 12. gr. .
Fyrir „4. gr. 2. málsgr.“ i fyrri málsl. fyrstu málsgr. komi: 5. gr. 2. mgr.

Alþingi, 7. marz 1933. '
Bjarni Ásgeirsson, Pétur Ottesen, Steingr. Steinþórpson,

form. frsm. fundaskr.
Guðbr. ísherg. Lárus Helgason. .


