
Nd. 248. BreytingartiIIögur
við frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 1 7. jan. 1935, um meðferð og sölu m jólkur og 
rjóm a o. fl.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

I stað „10. gr.“ í annari málsgr. 1. gr. laganna komi: 11. gr.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Síðasti málsliður 3. gr. laganna orðist svo: Samsölustjórn ákveður verð- 
uppbætur, sbr. þó 9. gr. c-lið, og geta þær verið misháar, eftir því bvaða 
afurðir hafa verið unnar úr mjólkinni.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
1. gr. laganna falli niður.

d. Við 4. gr. Greinin orðisl svo:
a. Fyrir „3000 lítra ársnyt“ í 5. gr. laganna, sem verður 4. gr., komi: 2500 

lítra ársnyt.
b. Síðasti málsliður sömu greinar falli niður.



5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
A eftir 5. gr. laganna (sem verður 4. gr.) komi ný gr., sem verður 5. gr. 

og orðist svo:
Öll m jólkurbú og félög mjólkurframleiðenda, eitt innan lögsagnarum- 

dæmis hvers sölustaðar, sem samkvæmt lögum þessum taka þátt í sölu- 
samtökum á svæðinu, skipa fulltrúaráð og stjórn sölusamlagsins á þann 
hátt, er hér segir:

Hvert m jólkurbú hefir rétt til að kjósa i fulltrúaráð einn fulltrúa fyrir 
hverja milljón lítra m jólkur eða brot úr milljón, sem þó er yfir hálfa 
milljón og búið hefir tekið á móti árið áður en kosning fer fram , og einn 
fulltrúa fyrir hverja hundrað fram leiðendur og brot úr lnindraði, sem er 
yfir hálft hundrað, er sent hafa mjólk til búsins meir en sex mánuði sama 
ár. Félög framleiðenda innan lögsagnarumdæma verðjöfnunarsvæðisins 
hafa rétt til að kjósa einn mann fyrir hverja 100 félagsmenn og brot úr 
hundraði, sem er yfir hálft lnindrað. Þó skulu þau ætið hafa rétt til að kjósa 
einn fulltrúa hvert. Við kosningu til fulltrúaráðs skal viðhafa hlutfalls- 
kosningu, ef þess er óskað af % þeirra, er kosningarrétt hafa í fulltrúaráð 
á hverjum stað. Fulltrúaráðið kýs síðan með hlutfallskosningu þriggja 
manna fram kvæm darstjórn, er ræður forstjóra samsÖlunnar og hefir með 
höndum yfirstjórn allra fram kvæmda hennar. Fulltrúaráðið setur sér og 
stjórninni starfsreglur, en 1. fundur jiess er því aðeins lögmætur, að hann 
sitji % þeirra fulltrúa, sem heimilt er að kjósa samkvæmt lögum þessum.

6. Á eftir 5. gr. frv. komi nýjar greinar:
a. (6. gr.). í stað „5. greinar“ í upphafi 6. gr. laganna komi: 4. gr.
b. (7. gr.). Fyrsta málsgr. 7. gr. laganna orðist svo:

Skylt er mjólkurbúum, sem hafa fengið einkaleyfi til að starfrækja 
m jólkurbúðir, að sjá um, að ætíð sé næg neyzlumjólk í þeim. Öll mjólk
og rjómi, sem selt er frá samsölu samkvæmt lögum þessum, skal vera
stassaniseruð af viðurkenndum mjólkurbúum. Þó skal samsölunni heimilt 
að hafa á boðstólum vélhreinsaða nýmjólk á flöskum, enda sé hún frá 
þeim stöðum, þar sem hægt sé að trvggja fullkomið heilbrigðiseftirlit 
með framleiðslunni og flöskurnar þannig merktar, að ekki verði tekin 
misgrip á þeim og flöskum, sem á er stassaniseruð mjólk.

c. (8. gr.). 8. gr. laganna orðist svo:
Ríkisstjórnin skipar 5 manna nefnd til eins árs í einu til að hafa á 

hendi stjórn mjólkursölumála samkv. löguin jDessum, eins og nánar er 
ákveðið í 9. gr. Xefndin skal þannig skipuð: Fulltrúaráð framleiðenda 
(shr. 5. gr.) tilnefnir tvo menn í nefndina, bæjarstjórn Revkjavíkur til- 
nefnir tvo, hvorttveggja mcð hlutfallskosningu, en form anninn skipar 
landliúnaðarráðherra án tilnefningar. Þar sem fleiri bæjarfélög eru á 
sama vcrðjöfnunarsvæði, skulu fulltrúar bæ jarstjórnar Reykjavíkur víkja 
sæti úr nefndinni, þegar hún licfir til meðferðar sérmál annara bæjar- 
félaga, og taka j)á sæti í nefndinni fulltrúar jjeirra, kosnir á sama hátt.

Nú vanrækir einhver aðili að tilnefna í nefndina, og tilnefnir þá 
landhúnaðarráðherra mann eða menn í jjeirra stað.



Nú eru verðjöfnunarsvæðin sainkvæmt löguni þessum ákveðin fleiri 
en eitt, og getur landbúnaðarráðherra þá skipað sérstaka mjólkursölu- 
nefnd fyrir hvert þeirra, ef óskað er. Fer þá mjólkursölunefnd þess 
svæðis, sem mest sala fer fram  á, með öll mál samkvæmt lögum þessum, 
önnur en sérmál hinna verðjöfnunarsvæðanna.

Fastir nefndarmenn séu búsettir svo nærri sölustað, að þeir geti 
sótt fundi, þegar þörf krefur. Þóknun til bvers nefndarmanns skal vera 
kr. 10.00 fyrir hvern dag, sem bann er á nefndarfundi.

d. (9. g r.) .
a) c-liður 9. gr. laganna orðist svo:

Að hafa yfirumsjón með verðjöfnunarsjóðum og ákveða upp- 
bætur úr þeim, ef samsölustjórnin á verðjöfnunarsvæðinu kem ur sér 
ekki saman um verðjöfnunina.

b) e-liður sömu greinar orðist svo:
Að ákveða útsöluverð á mjólk og m jólkurafurðum  á hverjum 

sölustað innan verðjöfnunarsvæðisins. Skal það á hverjum tima 
reiknað út, að því er við verður komið, eftir vísitölum, byggðum á 
meðalframleiðslukostnaði og dreifingarkostnaði. Nánari ákvæði um 
þetta skulu sett með reglugerð.

e. (10. gr.). Lög þessi öðlast jiegar gildi.
7. í niðurlagi frv. komi svolátandi ákvæði:

Ákvæði um stundarsakir orðist svo:
Mjólkursölunefnd fer með stjórn samsöhnmar þar til kosin er lögleg 

stjórn samkvæmt 5. gr. og hún eða meiri hluti hennar telur sig viðbúna að 
taka söluna í sínar hendur.

Mjólkursölunefnd samkv. 8. gr. skal skipa svo fljótt sem verða má 
eftir að lög þessi hafa hlotið staðfestingu konungs.


