
Nd. 687. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 6t>3 [Dýrtíðarráðstafanir] .

F rá  Aka Jakobssvni og Liiðvík Jósefssyni.

Við 17. tölul. Meginmál liðarins orðist svo:
Þ ar  til verð landbúnaðarvara verður ákveðið samkvæmt fyrirmælmn 4. gr„ 

skal ríkisstjórnin ákveða verð þeirra þannig:
Smásöluverð dilkakjöts og annarra  tegunda kjöls, m jó lkur og m jólkurafurða, 

garðávaxta og grænmetis skal fundið með því að leggja til grundvallar það verð, 
sem var á þessum afurðum  jan ú ar—marz 1939, að viðbættri 45% grunnverðsupp- 
bót ásamt verðlagsuppbót samkv. vísitölu fram færslukostnaðar, þó aldrei hærri 
vísitölu en 220. \ rerð, sem þannig er fundið á hverri vörutegund, skal ganga strax 
í gildi.

Um leið og j>essi verðkekkun kem ur lil framkvæmda, skal með framlagi úr 
ríkissjóði greiða m jólkurframleiðendum  verðmuninn frá núverandi verði, þangað 
lil 15. maí 1943. Nú reynist vísitala fram færslukostnaðar liærri en 220 eftir þann 
tíma, og skal rík issjóður j)á fram til 15. sept. greiða m jólkurframleiðendum  |)að. 
sem á vantar fulla verðlagsuppbót samkvæmt henni. Enn frem ur skal með fram- 
lagi úr ríkissjóði greiða verðmuninn af þeim kjötbirgðum, sem til eru í landinu 
við gildistöku þessara laga.

U ppbæturnar úr ríkissjóði skulu greiddar á j)ann hátt, að helmingnum verði 
varið til verðuppbótar í hlutfalli við magn vörunnar, en h inn  helmingurinn gangi 
óskiptur til bænda, sem höfðu ininna en m eðalárstekjur 1942 (nettó tekjur) ,  stig- 
hækkandi í öfugu hlutfalli við tek ju rn a r  samkvæmt reglum, er nefnd sú, er um 
getur i 4. gr., setur.

Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram  úr ríkissjóði 3 milljónir k róna í sjóð, 
er nefnist „Sjóður til eflingar íslenzkum landbúnaði“ . Skal hann  vera í vörzlu 
Búnaðarfélags íslands, og skal verja honum, samkvæmt nánari  fyrirm ælum  í reglu- 
gerð, til sainfelldra ræ ktunarfram kvæ m da og stofnunar byggðarhverfa í sveitum, til 
fjárhagslegrar aðstoðar við ábúendur byggðarhverfanna, til vclakaupa til sameigin- 
legra nota og til stofnunar fyrirmyndarbiía.

Um leið og ákva'ði 2. mgr. um lækkun afurðaverðs kem ur til framkvæmda, 
skal Viðskiptaráð setja ný ákvæði um hám ark  þe irrar  álagningar, sem fram  að því 
hefur verið leyfð, í samræmi við lækkaðan kostnað. Viðskiptaráð skal jafnfram t 
gera ráðstafanir til þess, að öll álagning á vörur og þau verk, e r .u n d ir  ákvæði verð- 
lagslaganna heyra, skuli lækkuð samkvæmt framansögðu, enda þótt ekki hafi áður 
verið sett hám arksákvæði um álagningu þeirra.

Ákvæði þessarar greinar um verðlag á landbúnaðarafurðum  og ríkisframlag 
falla ú r  gildi eigi síðar en 15. sept. 1943.


