
Nd. 736. Nefndarálit
11111 frv. til laga 11111 meðferð og sölu m jólkur og rjóm a o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Xefndin hefir atlmgað mál þetta rækilega og orðið sammála 11111 að mæla 
með þvi með nokkrum hreytingum. Sum ar þessar hreytingartillögur eru hornar 
fram  á sérstöku þingskjali af meiri hl. landhúnaðarnefndar, og er öll nefndin að 
efni til fylgjandi meginhreytingunum, sem þær fela í sér. Hinsvegar eru 2 nefnd- 
armenn ósam þykkir 1. breytingartillögunni og vilja, einkum JónP, auk þess ganga 
lengra í breytingum  á frum varpinu og munu hera fram  um það sérstakar hreyt- 
ingartillögur, og skrifa því undir nefndarálitið með fyrirvara.

Höfuðhreytingin, sem nefndin leggur til, er sú, að þeim m jólkurfram leið- 
endum, sem húa á kaupstaðalóðunum, j)ar sem aðalsalan fer fram , er gefinn 
kostur á að veljá á milli jiess, að láta m jólk sína í samsöluna og njóta jæirrar 
undanjiágu frá verðjöfnunargjaldinu, sem í frv. er heimiluð, og liins, að selja 
heint til neytenda ógerilsneydda m jólk og greiða j)á fullt verðjöfnunargjald. 
Er jætta m eðfram  gert fyrir beiðni margra m jólkurfram leiðenda í Reykjavik, 
sem leggja á jætta hið mesta kapp. Alítur nefndin rétt að sýna öllum jxám, sem 
við lög jæssi eiga að húa, eins mikla tilhliðrunarsemi og unnt er án j)ess að eyði- 
leggja með því fram kvæm d laganna. Virðist henni jætta ákvæði á engan hátt 
koma í hága við tilgang laganna, en aftur á móti gera þau vinsælli meðal við- 
komandi inanna, J)ó að ýmsum kunni að þykja jætta heldur til liins lakara.

Þá leggur meiri hluti nefndarinnar til, að nndanj)ágan frá verðjöfnnnar- 
gjaldinu nái ekki yfir Jiann hluta Jiess, sem yrði y fir  5 [c a f m jólkurverðinu. 
Verði jiörf á að hækka j)að úr því, eins og heimilt er samkv. frum varpinu, virð- 
ist ekki ósanngjarnt, að sú viðbót kæmi á fleiri en jiá eina, sem annars er ætlað 
að hera gjald Jietta samkv. frum varpinu eins og J)að kom frá efri deild. Hins- 
vegar leggur meiri hl. nefndarinnar til, að hækknn Jæssi verði takm örkuð við 
8 f r mest, og kæmu J)á 3 f r á J)á, sem selja til samsölunnar, innan lögsagnar- 
umdæma kaupstaðanna.

Önnur atriði í hreytingartillögunum  skýra sig nokkuð sjálf, og verður nán- 
ari grein gerð fyrir  Jieim i fram sögu.

AlJ)ingi, 8 . des. 1934.
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