
Nd. 425. Nefndarálit
um  frv. til laga um  verðuppbót á k jö ti og m jólk.

F rá  m inni h lu ta  landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefir allm ikið ræ tt frum v. og á tt  ta l við landbúnaðarráðherra  og fjár- 
m álaráðherra. Meiri h lu ti n efn d arin n ar leggur til, að frum v. verði fellt, og m un m eiri 
h lu ti á Alþingi vera því fylgjandi. Þ etta  hefir á engan h á tt sannfæ rt mig um  rétt- 
m æti þ e irra r afgreiðslu, og liggja þau rök til, sem hér skulu dregin fram , til v iðbótar 
því, sem sagt er í greinargerð frv.

Þetta frv. er hugsað og byggt upp sem bráðabirgðaráðstöfun  m eðan striðið 
stendur. F y rs t og frem st til hagsm una og a tv innuaukningar i sveitum  landsins og 
að nokkru  leyti til þess, að neytendur bæ janna geti á stríð sárunum  fengið þæ r þýð- 
ingarm iklu  m atvörur, sem frv. fja lla r um, með nokkru  læ gra verði en æ tla má að 
verði, ef engar opinberar ráðsta fan ir verða gerðar.

Að öðru leyti er frv. fram  kom ið vegna þ e irra r vissu, að rík isvaldið  tryggir á 
m eðan það getur hæ kkuð laun  a llra  fas tra  s tarfsm anna og hæ kkað kaup  þess fólks. 
sem er í fastavinnu í bæ jum  og h já  því opinbera, a llt i h lu tfa lli við aukna dýrtið  af 
völdum  stríðsins og án  tillits til þess, hvernig hagur fram leiðenda og an n ars verka- 
fólks verður. — Ég byggi á þeirri sannfæ ringu, að það eitt sé rétt, að nota eins og nú 
stendur allan v innukraft, sem mögulegt er, til að stunda lífræ na fram leiðslu til sjávar



og sveita, nota á þann  h á tt gæði landsins eftir ý tru stu  föngum , tak m ark a  sem allra  
m est kaup á erlendum  vörum  og verja  því einu til n ý rra  fram kvæm da, sem m innst er 
hægt að kom ast af með, til þess að það fólk hafi vinnií, sem engin leið er til að kom a 
að fram leiðslunni.

Þessa stefnu viðurkenna m arg ir alþingism enn í orði, en m ik ill m eiri h lu ti þeirra 
b rey tir gagnstæ tt henni. A ndstæ ðingar þessa frv. v irðast hafa  einkum  þ renn t við 
það að athuga:

1. Að bændum  sé ekki þörf á verðuppbótum  vegna h æ kkunar á k jö ti og m jólk.
2. Að m jólkur- og kjötlög in  séu svo góð lög og nytsam leg, að þeim megi helzt á 

engan h á tt raska.
3. Að rík issjóði sé urn megn að leggja fram  þá upphæð, sem frv. fer fram  á, nema 

hann  fái n ý ja r  tek ju r.
JJm þessi a trið i ganga þó skoðanir þeirra  m anna nokkuð á m isvíxl, sein þó eru 

andvígir því að gera nokkuð, sem m áli skiptir, til breytinga. Þessi a trið i skulu 
iiú nokkuð tekin  til a thugunar hvert í sinu lagi, m jög stuttlega þó.

I. Að bæ ndur þ u rfi ekki hæ kkun á fram leiðsluvörum  sínum  með opinherri að- 
stoð vegna verðhæ kkunar, sem leiðir af stríð inu, er skoðun, sem m ér v irð ist örð- 
ugt að rökstyðja , ef litið er á  m álið alm ennt. Aðstaða e in stak ra  héraða er að 
vísu verulega m isjöfn  að því er þetta snertir, en i höfuðdráttum  er h ún  þó nokk- 
uð greinilega m örkuð af þeim  staðreyildum , sem k u n n ar eru  ú r  búnaðarsög- 
unni síðasta áratug inn . Það, sem alm ennasta athygli hefir vakið á þessu sviði, er 
það, að á þessu tim abili hefir vöxtur bæ janna og fó lksfæ kkun í sveitum  orðið 
hlutfallslega m eiri en áður. Ja rð ir  hafa  víða lagzt í eyði og allm ikil brögð að því 
í sum um  héruðum , að m argar þæ r ja rð ir, sem eru í byggð, eru  ekki næ rri svo 
notaðar sem var áðu r en skulda- og ha llarekstrartím abilið  byrjað i. Að svona 
hefir farið, er eðlilega sprottið  af einhverjum  áh rifaste rkum  orsökum . Menn 
grein ir á um  það, hv erja r þæ r eru, og vitanlega eru þæ r m argar, en um  það er 
ekki að villast, að sú er sterkust, að lífsþægindi þeirra, sem í bæ junum  búa, hafa 
verið auk in  víða í landinu m iklu m eira en svo, að sveitirnar hafi getað verið 
sam keppnisfæ rar um  það, að halda við b ú rek stu rin n  þvi fólki, sem tæ kifæ ri hefir 
h aft til að leita þangað, sem lífsþæ gindin eru mest. R íkisvaldið hefir líka verið 
í sam keppni við fram leiðsluna um  vinnuaflið , sem h lau t að fa lla  á einn veg. Er- 
lent og inn len t Iánsfé og að ra r op inberar ráð sta fan ir hefir verið notað i þessu 
efni svo freklega, að afleið ingar h lu tu  að verða þær, sem nú eru  að verulegu leyti 
kom nar í ljós, en sjást þó b etu r síðar. E itt öruggasta leiðarm erki um  hag sveit- 
anna var það, hvernig ástandið  reynd ist þegar kreppulánauppgerð in  fó r fram  á 
árunum  1933—1935. Það er svo kunnugt mál, að ekki gerist þörf að hafa  um 
það m örg orð. Annað er það, að þæ r verklegu fram farir , sem orðið hafa í sveit- 
unum  að undanförnu  — og eru  m jög m ik lar —, hafa  því m iður ekki kom izt í 
verk  með þeim  hæ tti, að fra'm leiðslan hafi borið sig svo vel, að h ún  hafi getað 
kostað þæ r nem a að litlu  leyti. Meiri h lu ti þe irra  er því kom inn í verk fy rir  opin- 
bera aðstoð og lánsfé. Þeir, sem hafa á undanförnum  árum  tekið að sér foryst- 
una í okkar landbúnaðarm álum  og stjó rn  landsins, sem að nokkru  hefir farið 
sam an, æ ttu  að geta séð bezt afkom uskilyrði bæ ndanna i sveitum  landsins, þeg- 
a r þeir skoða hana í þeim spegli, sem þeir hafa sjá lfir búið til með stjó rn  sinni 
á þeim búum , sem rík ið  sjá lft rek u r og rík iss tjó rn in  hefir y fir  að ráða.

A Vífilsstöðum  og Kleppi hafa verið rek in  stórbú af rík inu . f jörðum , hús- 
um, búfé og verkfæ rum  liggur á þeim stöðum  um  300 þús. k r. höfuðstóll. Þ a r eru 
öll hey tekin á vélarfæ ru ræ ktuðu  landi og aðstaða öll fu llkom nari en y firle itt 
þekkist an n ars tað ar i landinu. Arið 1937 varð rúm lega 6500 k r. halli á þessum 
búum . M jólkin, sem er aðalfram leiðslan, reiknuð rík inu  við fjó sdyrnar á 28 aura  
pr. lítra  og engin leiga talin  til g jalda eftir ja rð ir, hús, búfé og verkfæ ri. Arið 
1938 var m jólkurverðið fæ rt í 32 au ra  pr. lítra, og þá varð 1980 k r. rekstra rhagur 
með því að hafa alla eignina leigulausa, eða lik útkom a og árið  áður. Þ rið ja



rík isbúið  er á L itla-H rauni. Þ a r varð hallinn  1937 3900 kr., þó engin leiga væri 
reiknuð af höfuðstól og ekki heldur fæ rt til gjalda fæði verkafólks. F jó rða  búið 
er á Hólum  í H jaltadal. Þ ar varð hallinn  1938 5600 kr., og þó engin leiga reikn- 
uð af höfuðstól, sem er talinn  rúm lega 129 þús. k r. F im m ta búið er á Hvann- 
eyri. F rá  því hafa ekki komið re ikn ingar til endurskoðunar á rin  1937 og 1938, 
en ég hvgg, að þar sé hallinn  m estur, og m un það kom a siðar í ljós. S jötta búið 
er á Revkjum  í Ölfusi. Það hefir a lltaf skilað nokkrum  hagnaði og 1937 var hann 
11600 kr. með saina reikningslagi, en þar er höfuðstóllinn  um  100 þús. krónur. 
A ðaltek jurnar m unu vera af garðræ kt við hverahita, og kem ur það bú því ekki 
til sam anburðar við alm ennan búrekstu r.

Þegar þetta er borið sam an við aðstöðu bænda, þá eru  þessi a trið i til at- 
hugunar:
1. B ændur fá fy rir  sina m jólk, þar sem um m jólkursö lu  er að ræða, 15—25 aura 

pr. lítra, að frádregnum  flutnings- og sölukostnaði. Þeir, sem lifa á sauðfé 
aðallega, hafa svipaða aðstöðu alm ennt, þar sem bezt gengur, eins og t. d. 
búið á Hólum.

2. E instaka bóndi á allm ikið af höfuðstólnum  skuldlaust, en m ikill m eiri hluti 
sku ldar fy rir m iklu af honum , og inargir öllu. Þ eir verða því að svara vöxtum 
og afborgun skuldanna, og er ]iað m örgum  einn af þvngstu gjaldaliðunum .

3. F lestir bæ ndur í landinu hafa m iklu verri aðstöðu en rík isbú in  með jarðnæði, 
húsakost, skilvrði til vélanotkunar o. fl.

4. Engin ha 'kkun í hendur bænda hefir enn orðið á m jó lkurverð i af völdum 
ófriðar eða gengisfalls. Kjöt hefir hækkað nokkuð, en a llar liku r benda til. 
að enn sé sú hæ kkun m inni, sem til bæ nda fer, en sem svarar verðfalli pen- 
inganna.

Af þessum  staðrevndum  getur svo hver sem er dregið sam anburðinn, ef ætl- 
azt er til, að bæ ndur og þeirra  fólk æ ttu að hafa svipað fy rir  sína vinnu eins og 
það fólk, sem v innur á rík isbúunum , en rekstri þeirra  hafa valdam enn þjóðar- 
innar ekki enn fengizt til að brevta, þ rá tt fy rir bendingar frá  yfirskoðunarm önn- 
um  Alþingis.

E itt af því, sem sýnir glögga m ynd af ástæðum  bænda, er starfsem i jarða- 
kaupasjóðs rík isins. Hann er sto fnaður til að kaupa ja rð irn a r þegar bæ ndur eru 
konm ir að þro ti vegna skulda, og auðvitað þyk ir flestum  betra  að fá að vera á- 
fram  en að þurfa að flæ m ast b u rtu  og gefa sig upp til g jaldþrots. Á þennan hátt 
er búið að kaupa fjölda ja rð a  og um sóknir óþrotlegar uin áfram hald . Á þessu 
ári á að greiða lir rik issjóði 85 þús. k r. til þessa og næ sta á r  70 þús. k r. Þetta 
niun þýða, að ja rð ir verði kevptar fv rir  hálfa m illjón  kr. að m innsta  kosti á 
þessum  2 áruin, þvi m eginhlutinn er greiddur með því að taka á nafn  sjóðsins 
skuld ir við peningastofnanir.

II. M jólkur- og kjötlögin voru sett í Jieim tilgangi 'að h jarga  vandræðuin sveitanna 
og á ttu  í takm örkuðum  skilningi nokkurn  ré tt á sér. H afa þau gert sum um  bænd- 
um  no k k u rt gagn, en öðrum  ógagn, og eftir brey tinguna á m jólkurlögunum  
1937 voru þau gerð með öllu óviðunandi fv rir  n o kkurn  h lu ta  bæ ndanna. Fram - 
kvæm din hefir þó verið ekki siður gölluð en lögin sjálf. — F lestir bæ ndur lands- 
ins inunu vera i einhverjum  sam vinnufélagsskap: i kaupfélögum , sláturfélögum  
eða m jólkurbúafélöguin. Mitt sjónarm ið er það, að þessi félög eigi að hafa stjó rn  
á því, hvernig er hagað sölunni á afurðuin  bænda, að svo m iklu leyti sem hún er 
ekki í hönduin einstaklinga. R íkisvaldið á sem m innst að skipta sér af sölufyrir- 
kom ulaginu. Án þess má lika hafa lagafvrirm æ li um verð jöfnunarg jald  bæði á 
injólk og kjöti. Að taka stjó rn  þessara viðskipta lir höndum  félaganna undir 
rikisvaldið, er m esta van traust á sam vinnufélagsskap hér á landi, sem enn hefir 
komið fram . Hvernig afleiðingar m jó lkurlaganna eru, þekkja bæ ndur í nágrenni 
R eykjavíkur einna bezt, og er það svo kúnnugt mál, að ekki gerist þörf að fjöl- 
yrða mn það hér. H insvegar verður því ekki neitað, að iiðrum bænduin er full



þörf á þeini peningum , sem innheim tast með verð jö fnunarskattinum  á k jö ti og 
m jólk, en þá verður ríkið að greiða ineðan svo stendur sem nú er. Revnslan sýnir, 
að engir bæ ndur eru  fæ rir um að greiða verð iö fnunarskatt. Ég tel því hæ ttu- 
laust að leggja þessi m ál u nd ir s tjó rn  sam vinnufclaga bæ ndanna og Búnaðarfé- 
lag íslands.

III. Að ekki sé unnt fy rir rik issjóð að leggja fram  þá upphæð, sem frum varpið  fer 
fram  á, eða neitt í þessu skyni, án  þess að fá n ý ja r tek ju r, eru  sannindi í m unni 
þeirra m anna, sein telja öllu fé rík isins betur varið á annan  hátt, en að rir geta 
ekki haldið slíku a fd rá tta rlau st fram . Að leggja á ný ja skatta  eða to lla til þessa 
hefi ég aldrei farið fram  á. Þ ar er líka lengra kom ið fy rir  löngu en æ tti að vera. 
Ég hefði heldur aldrei farið  fram  á slika upphæð, eða aðra m inni, til þessara 
afnota, þ rá tt fy rir  m ikla þörf, ef ég hefði séð, að með fé rík isins væri farið 
þannig, að aðrir að ilar i landinu væru Iátnir sæta svipuðum  k jö rum  hlutfalls- 
lega eins og sveitafólkið hefir. En þegar ég sé, að fé rik isins er sóað eins og 
raun  hefir á verið að undanförnu , þá þ arf hvorki óvarfæ rni eða ábyrgðarleysi 
til að k refjast þess, að eitthvað af því, sem eytt er að óþörfu eða á óheppilegan 
hátt, sé ekki borgað lengur, en notað til að bæta ú r þeirri þörf, sem hér er fv rir 
hendi, — enda til þess ætlazt, að það komi öllum  landslýð að nokkru  gagni frá 
því, sem ella verður.

Ég henti á í greinargerð, að rúm lega 9 m illj. k róna hefði verið varið til 
launa við no k k rar sto fnan ir á árinu  1938. Xú er til þess ætlazt, að þessar upp- 
hæðir hækki allar með dýrtíðaruppbótum , og engum starfsm anni virðist mega 
segja upp, hversu ó þ arfu r sem hann er. A árinu  1937 var eytt y fir 700 þús. kr. 
til launa um fram  það. sein starfsm annaskrá  og fjárlög  heim iluðu. Arið 1938 var 
þetta svipað, og enn er á söm u leið. Arið 1937 kom á fjáraukalög  3,6 m illj. k róna 
og 1938 3,3 millj., og þannig hefir lengi gengið. Má geta næ rri, hversu rík  nauð- 
syn er uin allar þær greiðslur, enda hefi ég bent á nokkur dæmi þess í athuga- 
semdum við reikninga jiessara ára og sainstarfsm enn m ínir fallizt á m argt af því. 
Auk þessa hefi ég tekið fram , að ég gæti vel gengið inn á að fresta  greiðslu ým sra 

s ty rk ja  til fram kvæm da, ef frv. væri sam þykkt. Meðal annars fresta fram kvæm d 
ja rð ra ’ktarlaganna o. fl.

Xú eru og konm ar frain tillögur frá  andstæ ðingum  þessa m áls um  að greiða allt 
að 350 þús. k r. til að ræsa fram  lönd í einni sveit, Ö lfusi. Ekki er þar talað neitt 
um lek ju r á móti, og þannig m ætti m örg dæmi nefna. Æ tlun  m ín var og er tilfæ rsla 
á gjöldum, en alls ekki aukin  gjöld. Ef allt verður látið halda áfram  í sam a horfi á 
þessu sviði, svo sem nú er til stofnað, þ rá tt fy rir ó friðarástandið , þá verða afleið- 
ingarnar greinilegar. B ændur verða víðast nevddir til að loka sig sem m est inni. Taka 
sein allra  m innst af fólki. Kaupa sem allra  m innst af áburði, fóðurefnum , kolum  og 
v firle itt öllu, sem unn t er að vera án  til að geta lifað jafnvel við þröngan kost. F rain- 
leiðslan er því hæ tt við, að niinnki, í stað þess að vaxa. M eira verður óslegið af engja- 
lönduin en áður. Meira fer í óræ kt af því, sem sléttað hefir verið að undanförnu , o. fl. 
Hin hliðin er eðlilega sú, að sam tök verða um það, að hæ kka sem m est verð ó m jólk 
<:g k jöti innanlands. Það er fyllilega sanngjarnt, ef ekkert er að gert. Eg og aðrir, 
sein telja það óheppilega stefnu, hljótum  að fvlgia þvi eindregið eftir, ef hyggilegar 
ráðstafan ir eru útilokaðar.

Þegar þessa alls er gætt, þá verð ég að telja ])á menn, sem kom a í veg fyrir, að 
þetta inál sé tekið alvarleguin og' heilbrigðum  tökum , sjá skam m t og athuga ekki 
nægilega gerðir sínar.

Mér er illa við aukin  lán, en þó held ég, að belri væri lán taka til þessa heldur 
en að gera ekki það, sem gera þarf. En ef lil vill er ölluin lánaleiðum  lokað að sinni. 
Eg hefði verið fús til að taka til a thugunar ý insar b rey tingar á þessu frv., bæði fram - 
lagi ríkiains og fleiru, ef inér hefði fundizt, að með því m ætti ná sainkoinulagi. Eu 
þar sem ekki hefir hólað á neinum  alvarlegum  vilja í þá átt, en kalla  má, að sum ir 
þingm enn hafi verið í kapphlaupi um k ja rah a 'tu r til su inra an n a ra  stétta, þá sé ég 
enga ástæðu til að gera brey tingar. Reynslan ein m un ú r því skera, hvort sú stefna, 
sem nú og undanfarið  hefir verið rík jand i, gefst vel.

Alþingi, 8. ap ríl 1940.

Jón  Pálm ason.


