
Nd. 670. Nefndarálit
um frv. till. um breyt. á 1.nr. 1 7. jan. 19a5, um meðferð og sölu mjólkur og rjóma
o. fl., og l. nr. 66 al. des. 1937.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Það hefur eigi tekizt samkomulag um þetta mál i landbúnaðarnefnd og ekk-
ert verið reynt til þess af hálfu meiri hluta nefndarinnar.

Meðferð málsins er glöggt dæmi þess, hvernig gengur að fá afgreiðslu þeirra
mála á Alþingi, sem eru andstæð vilja þeirra manna, er stjórna eiga störfum
þingnefnda. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi af hálfu flm. 20. september. A
dagskrá var það tekið fyrst 22. sama mánaðar, eins og til stóð, en hvað eftir annað
tekið af dagskrá. Hinn 18. október, eftir tæpan mánuð, er 1. umræðu fyrst lokið og
málinu vísað til landbúnaðarnefndar. Síðan hefur það legið hjá nefndinni og fyrst
tekið fyrir þrátt fyrir Ítrekuð tilmæli 21. nóv. Kom þá i ljós, að 4 nefndarmenn
voru þvi andvígir, en gengu eigi hreint til verks með tillögu um að fella það, heldur
samþykktu að senda það til mjólkurmálanefndar, sem kosin var á siðasta þingi og
átti þá að athuga öll þessi mál.

Málið er hagsmunamál fyrir fjögur heil sýslufélög og nokkuð af því fimmta.
Að þau fái rétt til að selja mjólk og mjólkurafurðir í hinum stærri bæjum, er undir-
staða þess, að bændurnir á þessu svæði breyti búskap sínum að meira eða minna
leyti i mjólkurframleiðslu. Það kostar nokkurra ára undirbúning. Meðan þessum
mönnum er bannað að selja á aðalmarkaði landsins mjólk, rjóma og skyr og við
eru lagðar háar sektir, ef út af er brugðið, þá er ekki þess að vænta, að þeir sjái
sér fært að breyta um framleiðsluhætti. Hve öfugt er að farið í þessu efni, sést bezt
á því, að í Reykjavík og Hafnarfirði er flesta árstíma skortur á mjólk og öllum
þeim vörum, sem úr henni eru unnar, enda þótt mjólkureinkasalan sé samkvæmt
lögunum skyld til að hafa alltaf næga mjólk á boðstólum. Hér verður því að breyta
til, og vísast til greinargerðar frumvarpsins í því efni. Legg ég til, að frumvarpið
verði samþykkt eins og það liggur fyrir.

Alþingi, 1<1.des. 1944.

Jón Pálmason.


