
Nd. 833. Nefndarálit
um frv. til laga um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og
sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

1 11. gr. laga nr. 11 frá 19. marz l1l4G, lim verðlagningu landbúnaðarafurða
o. f'l., er svo ákveðið, að þau lög skuli endurskoða fyrir árslok ]946. Samkvæmt
því skipaði fyrrv. landbúnaðarráðherra, Pétur Magnússon, nefnd manna i nóv. s. I.
til að framkvæma þá endurskoðun. Í nefndinni voru alþingismenn ir ni r : Ásmundur
Sigurðsson, Bjarni Ásgeirsson, Emil .J ónsson, Jón Sigurðsson og Jón Pálmason, sem
var formaður. Nefnd þessi klofnaði i þrennt: Meiri hlutinn (BÁ, EmJ og JS) vildi
afnema lögin. Jón Pálmason vildi láta þau haldast óbreytt eða því sem næst, en
Ásmundur Sigurðsson vildi breyta þeim nokkuð meiru.

Það frumvarp, sem hér liggur fyrir, má telja árangur af starfi meiri hlutans,
og hefur meiri hl. landbúnaðarnefndar eÁÁ, JS og StgrSt) fallizt it það.

Ég undirritaður get eigi fallizt á þetta frumvarp og tel engar réttarbætur i því
felast frá því, sem nú er, þannig að ástæða sé til þess að gera það að lögum. Þykir
mér ástæða til að gera hér stuttlega grein fyrir þessu áliti mínu, sem jafnframt
skýrir afstöðu mína í þeirri utanþingsnefnd, sem áður er að vikið.

Lögin um verðlagningu landbúnaðarins o. fl., .Jrúnaðarráðslögin'' sem kölluð
eru, voru sett méð samkomulagi þriggja þingflokka, sem hafa að baki sér tals-
verðan hluta af sveitafólki og meginhlutann af öllum íbúum bæjanna í landinu.
Þessi lög eru hagstæðari bændastéUinni en nokkur önnur lög, sem sett hafa verið
um verðlagningu og sölu landafurða. 25 bændum og bændafulltrúum er með þeim
falin öll yfirstjórn þessara mála. ÞÓ að þeir séu valdir af landbúnaðarráðherra {l
hverjum tíma, þá skiptir það eigi miklu máli, enda þó ýmsir hafi gert það að árás-
arefni. Mennirnir eru bændur og gæta hagsmuna stéttar sinnar fyrst og fremst.
Þess er og nú að geta, að þeir menn, sem í fyrra fundu það helzt að þessu skipu-
lagi, að ráðherra úr Sjálfstæðisflokknum valdi búnaðarráð, þeir ættu nú sizt að
kvarta, því að nú á ráðherra úr Framsóknarflokknum að velja það.

Aðalatriðið í málinu er það, að lögin voru sett með samkomulagi við nálega
alla fulltrúa bæjanna, þar sem við bændur höfum okkar aðalmarkað. Verðlagning
og sala er lögð í hendur valinna bænda. Skipulagið því ákjósanlegt fyrir bænda-
stéttina. Frá sjónarmiði hennar er þVÍ heimskulegra en flest annað að rifta þessu
samkomulagi, enda er sú ráðstöfun áreiðanlega sprottin af öðru en áhuga fyrir
fjárhagslegum hagsmunum bændastéttarínnar.

1 því frumvarpi, sem hér liggur fyrir, eru þrjú aðalatriði:
1. Skipun og verkefni framleiðsluráðs.
2. Um verðskráningu.
3. Uppprentun og breytingar á afurðasölulögunum frá 1935.

Um fyrsta atriðið er það að segja, að verkefni framleiðsluráðs eru þau sömu
og búnaðarráðs áður, að því undanskildu, sem er aðalatriðið, að framleiðsluráð
má ekki verðleggja afurðirnar. Um skipun hins nýja ráðs sé ég ekki ástæðu til að
fjölyrða. Ráðið hefur ekkert verðlagsvald. og fyrst svo er, ættu fulltrúar sölufélaga
bænda einir að fara með það verk, sem ráðinu er ætlað.

Ákvæði annars kafla frumvarpsins eru aðalatriði þess. Þar er gert ráð fyrir
nýrri 6 manna nefnd, sem it að semja um verð á afurðunum. og er tekið þar upp
það ákvæði, sem ég kom inn í sexmannanefndarlögin 1943, að samningurinn gilti
sem verðlagslög, ef allir verða sammála. En líkurnar fyrir slíku samkomulagi eru
nú litlar, enda gera höfundar frumvarpsins ekki ráð fyrir samkomulagi, því að í
sömu greininni, 5. gr., setja þeir inn ákvæði um gerðardóm til að skera lll' ágrein-
ingi samninganefndar.
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Þar er að finna þungamiðjuna í öllu frumvarpinu. Það er frumvarp um gerðar-
dóm til að ákveða kjör bændastéttarinnar á næsta tímabili. í þessum mikla gerðar-
dómi eiga bændur að hafa einn fulltrúa, neytendur annan og svo á hagstofustjóri
að vera oddamaður. Ég ber nú að vísu hið bezta traust til núverandi hagstofustjóra
sem heiðarlegs og gáfaðs manns. Sama má segja um marga aðra embættismenn.
En ég vil ekki leggja alla hagsmuni bændastéttarinnar undir úrskurð eins embættis-
manns, hver sem hann er. Auk þess veit enginn, hver verður næst hagstofustjóri.

Ég verð því að segja það, að þeir menn, sem gera svona samning fyrir bænda-
stéttina og ætla að setja hann í stað búnaðarráðslaganna. þeir hafa annaðhvort ekki
hugsað út í það, hvað þeir eru að fara, eða þeir láta leiðast af annarlegum sjónar-
miðum. Þeir eru því áreiðanlega slæm ir samningamenn fyrir bændur.

Um hina síðari kafla frumvarpsins er það að segja, að meginatriði þeirra eru
uppprentanir úr gömlu afurðasölulögunum. ÞÓ blandast inn í nokkrar nýjar breyt-
ingar, svo sem um sölu á hrossakjöti o. fl. I~g játa þörfina á því að endurskoða
afurðasölulögin í heild, en mér er ljóst, að þessi endurskoðun er harla vafasöm.
Til hennar er ekki nægilega vandað, og mörg ágreiningsefni eru framundan til vax-
andi óánægju, ef frumvarpið verður samþykkt eins og það er.

Landbúnaðarnefnd sendi þetta frumvarp til umsagnar þessum aðilum: Verð-
lagsnefnd landbúnaðarafurða, mjólkursamsölunnar, bæjarráðs Reykjavíkur og Al-
þýðusambands Íslands. Þrír þessara aðila hafa svarað, og fylgja svör þeirra hér
með sem fylgiskjöl. Frá Alþýðusambandi íslands hefur ekkert svar borízt.

Með tilliti til þess, sem hér að framan er sagt, legg ég til, að frumvarpið verði
afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem ákvæði frumvarpsins um gerðardóm í verðlagsmálum bænda er veru-

legt spor aftur á hak fyrir hagsmuni þeirra og þar sem nauðsyn er á því að endur-
skoða afurðasölulöggjöfina miklu rækilegar en gert hefur "erið við undirbúning
þessa frumvarps, þá telur deildin ekki heppilegt að lögfesta frumvarpið og tekur
fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 13. maí 1947.

Jón Pálmason.
Fy 19iskjal I.

BÚNADARRÁD
Reykjavík 12. maí 1947.

Sem svar við bréfi yðar, dags. 21. apríl 1947, þar sem þér óskið umsagnar bún-
aðarráðs um frumvarp til laga um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu,
verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl., sendum vér yður ályktun þá, er verð-
lagsnefnd landbúnaðarafurða gerði á fundi sínum 9. og 10. maí 1947. Fer hún hér
á eftir:

Landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis hefur sent búnaðarráði til umsagna"
frumvarp til laga um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun
og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða hefur haldið tvo fundi um málið, dagana
9. og 10. maí 1947. Fer hér á eftir umsögn nefndarinnar um frumvarpið.

Eins og greinargerð sú ber með sér, sem fylgir frumvarpinu, eru í því færð
saman helztu ákvæði núgildandi laga um framleiðslumál landbúnaðarins. Margt
af því mun ekki valda ágreiningi og verður ekki gert hér að umtalsefni.

Hins vegar eru í frumvarpinu nokkrar verulegar breytingar frú núgildandi lög-
um, sem vér teljum, að mjög orki tvímælis, og skulu þær raktar hér að nokkru.

1. í II. kafla frumvarpsins, nm verðskráningu, er gert ráð fyrir því, að sex
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manna nefnd bænda og neytenda komi sér niður á grundvöll fyrir verðlagningu
landbúnaðarafurða. Náist ekki samkomulag, á þriggja manna nefnd að skera úr
um deilumálin, þar sem hagstofustjóri er oddamaður.

Enn fremur er gert ráð fyrir, að verðlagning afurðanna á þessu ári hafi farið
fram fyrir 1. ágúst.

Vér teljum, að frestur sú, er verðlagsnefndinni er ætlaður til starfa', sé allt of
stuttur og að rétt hefði verið að þessu sinni að miða á einhvern hátt við sex manna
nefndar grundvöllinn frá 1944, en láta endurskoða hann fyrir 1. ágúst 1948.

Þá viljum vér einnig láta í ljós það álit vort, að skipan sú á verðlagsnefndinni,
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, sé á engan "hátt til hagsbóta fyrir bændastétt lands-
ins miðað við þau ákvæði, sem gilda þar um í lögum um búnaðarráð.

Vér teljum, að með frumvarpinu sé mikill vandi lagður á herðar hagstofu st jóra
og að bændastétt landsins hafi með dómi hans minni tryggingu fyrir réttlátu verði
landbúnaðarvara en með þeim ákvæðum, sem nú gilda um búnaðarráð.

Með þessum ummælum er að sjálfsögðu á engan hátt gerð tilraun til að gera
lítið úr þeim manni, sem nú er hagstofustjóri.

2. Í 28. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir verðmiðlun á mjólk og mjólkurvör-
um, ekki aðeins innan mjólkursölusvæða líkt og nú er, heldur einnig á milli þeirra,
og er það nýmæli.

Í 29. gr. er svo fyrir mælt, að framleiðsluráð skuli ákveða, hve hátt verðmiði-
unargjaldið skuli vera. Er svo að sjá, að einfaldur meiri hluti framleiðsluráðs, þ. e.
5 menn, geti tekið ákvörðun um verðmiðlunargjaldið.

Vér teljum vafasamt að gera vald framleiðsluráðs svo víðtækt í jafnviðkvæmu
deilumáli sem verðmiðlun milli mjólkursölusvæða er, en teljum, að til greina geti
komið að takmarka slíka verðmiðlun við hámarksgjald á neyzlumjólk, er gangi til
verðmiðlunar á ostum, sem seldir eru á erlendum markaði.

3. Auk þeirra atriða, sem að framan getur, eru nokkur smærri, sem betur
mættu fara.

Í 9. gr. er gert ráð fyrir, að veita skuli skilyrðislaust slátrunarleyfi einu sam-
vinnufélagi á hverjum stað, en aðrar verzlanir fá því aðeins slíkt leyfi, að þær full-
nægi vissum lágmarkskröfum um sláturhús o. fl.

Ekki verður séð, hvaða ástæður eru til grundvallar því, að aðrar reglur gildi í
þessu tilliti um samvinnufélög en aðra sláturleyfishafa.

Í 10. gr. er svo fyrir mælt, að sláturleyfishafar skuli senda skýrslur mn daglega
slátrun. Þetta er tæplega framkvæmanlegt.

í 16. gr. eru mjög svo óljós ákvæði mn verðskráningu ii hrossakjðtí og áhrif
Búnaðarfélags Íslands og framleiðsluf'élaga, er framleiðsluráð viðurkennir, í því
tilliti.

Í 28. gr. gætir misskilnings á verðmiðlun kindakjöts, eins og hún hefur verið að
undanförnu, því að við verðskráninguna hefur verið miðað við meðalkostnað við
slátrun og sölu, þar með talinn flutningur á markaðsstað.

Búnaðarfélagi Íslands virðist á óþarflega mörgum stöðum blandað inn í störf
framleiðsluráðs. Gera verður þó ráð fyrir, að samstarf geti orðið milli framleiðslu-
ráðs og Búnaðarfélagsins án þess að sltkt sé bundið í lögum. Virðist það því óþarfi,
en getur í sumum tilfellum frekar orðið til þess að gera starfið flóknara í fram-
kvæmd.

Að þessu athuguðu lítur verðlagsnefnd landbúnaðarafurða svo á, að ofangreint
frumvarp sé á engan hátt til hagsbóta fyrir bændastétt landsins, en í því séu hins
vegar ýmis ákvæði, sem séu veruleg afturför frá þeim lögum, sem nú gilda.

Virðingarfyllst

Guðm. Jónsson.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis.
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Fylgiskjal II.

MJÓLKURSAMSALAN
Reykjavík, 25. apríl 1947.

Stjórn Mjólkursamsölunnar hefur meðtekið bréf yðar fri. 21. þ. 111. ásamt með-
fylgjandi frv. um framleiðsluráð landhúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu
á landbúnaðarafurðum o. fl., og hafið þér óskað umsagnar hennar um frumvarpið.

Stjórn Samsölunnar hefur yfirfarið frumvarpið og sérstaklega tekið til athug-
unar breytingar þær, sem áformaðar eru með því frú gildandi lögum um þessi efni.
Það skal þegar tekið fram, að athugasemdir vorar eru einkum um þau ákvæði, e"
varða skipulag og sölu á mjólk og mjólkurafurðum, eins og gefur að skilja.

Vér leyfum oss í því sambandi að benda á eftirfarandi atriði:
1. Með frumvarpinu virðist að því stefnt, að mál þessi komist algerlega í hendur

bænda og félagssamtaka þeirra (sbr. þó 5. gr., sem nánar mun vikið að síðar). Þetta
er einnig æskilegt frá sjónarmiði voru.~- í 1. gr. er ákveðið, hversu þessi yfir-
stjórn skuli skipuð. Virðist oss, að þar vanti fyllri ákvæði um það, hversu hinir ;')
fulltrúar, sem fulltrúaráð Stéttarsambands bænda eiga að tilnefna, séu kosnir, t. d.
ákvæði um það, að heimil sé hlutfallskosning, ef óskað er, og þá sérstaklega með
tilliti til þess, að til fulltrúafundarins er kosið á annan veg en þann, sem önnur
viðkomandi félagssamtök bænda gera. Er þar ekki tekið tillit til, hve margir bændur
standi að baki hverjum fulltrúa, heldur hafi allir hreppar og sýslur jafnan rétt. --
Í hinum samtökunum, sem tilnefnd eru, mun hins vegar ákveðið, hve margir bændur
standi að baki hverjum fulltrúa. ÞÚ el' ekki heldur tilgreint, á hvern hátt mjólkur-
búin utan mjólkurverðjöfnunarsvæðis Reykjavíkur og Hafnarfjarðar skuli velja
fulltrúa sinn. Hvort tveggja þetta þarf að ákveða greinilega, annaðhvort í lögun-
um sjálfum eða þá i reglugerð, ef það teldist fullnægjandi.

2. Ákvæðum 5. greinar Ulll verðlagningu virðist mega hlíta í bili, eða meðan
greitt er niður af ríkinu verð ú landbúnaðarafurðum eða útflutningsuppbætur
greiddar á þær. En slík ákvæði eru vitanlega með öllu óhafandi, ef framannefnd
skilyrði eru ekki fyrir hendi. Oss virðist þvi, að ákvæði síðustu málsgreinar 5.
gr. um, að yfirnefndin ein hætti störfum, ef skilyrðin falli burtu, séu ekki fullnægj-
andi, heldur eigi ákvæði 5. gr. allrar þá að falla úr gildi, og breyta þurfi þá ákvæðum
og orðalagi annarra greina frumvarpsins, sem í sambandi við hana standa.

Það liggur í augum uppi, að ef yfiruefndin er felld niður, er eða getur verð-
skráningarskipulagið orðið óstarfhæft, þegar annar helmingurinn getur stöðvað
alla hækkun verðlagsins og hinn alla lækkun þess. Auk þess virðist oss, eins og
áður er sagt. að tilgangur frumvarpsins sé sá, að bændur fái þessi mál einir til um-
ráða, svo fljótt sem kvaðir ríkisins um fjárhagslegar byrðar vegna verðlagsins
falla niður.

Vér leyfum oss þvi að óska þess, að þessi síðasta málsgrein 5. greinar orðist svo:
"Ákvæði þessarar greinar gilda, it meðan greitt er niður með ríkisf'é verð land-

búnaðarvara, eða ef útflutníngsupphætur eru greiddar it þær." Einnig verði þá sam-
ræmt þeirrí breytingu orðalag annarra greina frumvarpsins, eftir því sem þurfa
þykir.

3. Í 6. gr. og víðar í frv. virðist gert ráð fyrir því, að verðlag skuli ákveðið að-
eins einu sinni it ári, og komi breytingar á því aðeins til framkvæmda í ágúst
ár hvert.

Það má vera, að þetta sé viðunandi um kjöt og garðávexti. þar sem framleiðslan
kemur öll á ákveðnum tíma ársins, eða að haustinu. En um mjólk og mjólkur-
vörurnar, sem framleiddar eru dag hvern til sölu, gegnir öðru máli. Þar yrði ákveðið
verð á óframleiddum vörum heils árs fyrir fram, og gefur að skilja, hvert ósamræmi
gæti af því hlotizt. Enda hefur reynslan á undanförnum árum jafnan verið sú, að
verði á mjólk og mjólkurafurðum hefur iðulega orðið að breyta oft ti. ári.
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Vér vildum því óska þess, að við 6. gr. yrði bætt heimild til að ákveða verðlag
á mjólk og mjólkurvörum svo oft sem annar hvor aðili óskar þess. Getum vér
hugsað oss það t. d. á þessa leið:

Verðlag á mjólk og mjólkurafurðum skal þó ætíð ákveðið, er annar hvor að-
ilinn (fulltrúar neytenda eða framleiðenda við verðskráningu) óskar þess. Skal
verðlagið ákveðið eigi síðar en mánuði eftir að ósk um það kom fram, og hið
breytta verðlag koma til framkvæmda þegar í stað.

4. Í síðustu málsgrein 17. gl'. er söluréttur mjólkurverðjöfnunarsvæðanna aðeins
bundinn við mjólk og rjóma, en nýtt skyr fellt undan, en til þess nær söluréttur-
inn einnig í gildandi lögum. Vér erum eindregið mótfallnir þessari breytingu, þar
sem vitað er, að nýtt skyr er engu síður vandmeðfarið bæði í meðferð, geymslu
og flutningum en mjólk og rjómi, og gæti það beinlínis skemmt fyrir skyrsölu, að
margar misjafnlega meðfarnar tegundir yrðu boðnar fram á markaðinum sem "n~'tt
skyr". Hins vegar er það hin mesta nauðsyn mjólkurframleiðslunni að auka markað
fyrir skyr sem mest, þar sem alkunna er, að eitt erfiðasta úrlausnarefni mjólkur-
framleiðslunnar er að koma undanrennunni í verð.

Vér leggjum því til og óskum þess eindregið, að aftan við orðin" ... mjólk eða
rjóma ... " í síðustu málsgr., síðari lið 17. gr, komi: og nýtt skyr. Einnig verði þvi
bætt inn í aðrar greinar frumvarpsins, sem með þarf til samræmis við það.

5. Ákvæði 27. gr. virðast oss ýmis mjög varhugaverð. Er þar t. d. ákveðið, að
koma skuli upp mjólkursölustöðvum í kaupstöðum og kauptúnum, þar sem engar
eru fyrir. Og af eftirfarandi ákvæðum virðist helzt gert ráð fyrir, að hér eigi að
vera um fullkomin mjólkurbú að ræða, eða a. m. le stöðvar með réttindum mjólkur-
búa. Nú er það vitað, að um allan heim gengur þróunin í þá átt að hafa mjólkur-
búin fá, en stór, þar sem vinnslukostnaðurinn er því minni sem búin eru stærri.
Þessi reynsla er einnig ótvíræð hér á landi. Hins vegar getur svo verið ástatt, að í
einhverjum bæ eða kauptúni verði engu að síður að hafa mjólkurbú, þótt litið sé,
ef ekki er hægt á fullnægjandi hátt að dreifa og selja mjólk þar frá stærra búi.
Oss virðist því, að þetta ákvæði eigi að vera Í heimildarformi til framleiðsluráðs,
en engan veginn sem bein fyrirmæli. Þá er það einnig allharkalega að farið að skylda
þá framleiðendur, sem þegar hafa komið sér upp fullnægjandi mjólkurbúum. án
annarrar aðstoðar en framlags ríkissjóðs, til að byggja upp af sínu fé mjólkur-
stöðvar fyrir þá framleiðendur, sem ekkert hafa til þess lagt enn þá, og þurfa því
máske að koma sér upp mjólkurbúi.

Vér teljum því rétt og æskilegt að gera breytingar á 27. gr. í þá átt, sem hér
segir:
a. 1. málsgr, orðist svo:

Framleiðsluráði her að hlutast til um það, að dreifing, sala og meðferð
mjólkurvara sé sem hagfelldust hæði neytendum og framleiðendum. Getur
það í því sambandi haft íhlutun um, að mjólkurfr-amleiðendur korni sér upp
mjólkursölustöðvum í þeim kaupstöðum og kauptúnum, þar sem engar eru
fyrir.

h. Síðasti liður fyrstu málsgr. frá orðunum "Í því sambandi" og út falli niður.
e. Í 2. málsgr. 27. gr. komi milli orðanna "þyki álitlegt" og "og þá samkvæmt":

ef framleiðsluráð telur þeirra þörf.
d. Aftan við orðin "framleiðsluráð getur .....• i fyrsta málslið 4. inálsgr. 27. gr.

komi: í samráði við heilbrigðisstjórn landsins.
Um ákvæði 28. og 29. gr. um verðmiðlun á mjólk og mjólkurvörulll milli verð-

jöfnunarsvæða vildum vér taka fram eftirfarandi: Vér teljum mjög varhugavert
að leggja inn á þessa braut að svo komnu máli og teljum hana hættulega fyrir
framleiðslu þessara afurða og framleiðslumál landbúnaðarins yfirleitt. Má i því
sambandi benda á:
a. Það getur ýtt undir að auka mjög mjólkurframleiðslu á þeim svæðum í land-

inu, þar sem sauðfjárrækt er hagkvæmust og arðbærust.
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b. Það hlýtur að hafa í för með sér mjög hækkað verð á mjólk og mjólkurvörum
til neytenda, ef jafna á verðið yfir svo stórt svæði, hvort sem sölumöguleikar
eru fyrir hendi eða ekki.

e. Það hlýtur að draga mjög úr aðhaldi mjólkurbúanna að hafa sem hagfelldastari
rekstur og vera vakandi um að afla sér markaða og sölumöguleika fyrir vöru
sína.

d. Þá virðist einnig fara að hallast talsvert á milli þeirra, sem búa á beztu sauð-
fjárræktarsvæðum landsins, og hinna, sem verða að halda sér að mjólkurfram-
leiðslu að mestu leyti, ef þeim á sauðfjárræktarsvæðunum er tryggt sama eða
svipað verð og hinum, bæði á kjöti og mjólk, án tillits til framleiðslukostn-
aðar eða hvar þeir eru búsettir á landinu. Mundi þá fara að þrengjast fyrir
dyrum hjá þeim, sem í þéttbyggðari sveitunum búa og í nágrenni bæjanna.
Oss virðist sem verðmiðlun, slík sem hér er áformuð, um mjólk og mjólkur-

afurðir geti því eigi komið til greina, nema heildarframleiðsla landbúnaðarins sé
skipulögð til fulls um leið og ákveðið sé, hvar bezt og hagkvæmast sé, þjóðfræði-
lega séð, að framleiða hverja tegund afurða fyrir sig. Að öðrum kosti hlýtur slík
ráðstöfun sem hér er áformuð að hafa hinar alvarlegustu afleiðingar fyrir land-
búnaðinn Í heild sinni. Leyfum vér oss því að vara alvarlega við að lögfesta hana
að svo komnu máli og leggjum til, að 28. gr. b-líður og 29. gr. verði felld burtu.
Akvæð! annarra greina séu samræmd þeirri breytingu.

Loks viljum vér benda á, að föst hefð er komin á, samkv. gildandi mjólkur-
lögum, að greina á milli verðjöfnunarsvæða og sölusvæða. Mjólkurverðjöfnunar-
svæði er frumleiðslusvæðið allt, þar sem sama verðjöfnun er framkvæmd á milli
búa og milli framleiðenda, en mjólkursölusvæðið eru staðir þeir, sem salan fer
fram fl, t. d. hér Reykjavik og Hafnarfjörður. Var yfirstjórn þessara mála með
gildandi lögum falið að ákveða um stærð bæði sölu svæða og verðjöfnunarsvæða.
Vér teljum æskilegt og heppilegt að halda þessari skilgreiningu í lögunum áfram,
og viljum því mælast til, að mjólkur verðjöfnunarsvæði verði sett í stað mjólkur-
sölusvæðis í frumvarpinu, þar sem við á til samræmis við þessa gildandi skilgrein-
ingu. En í frumvarpinu er þetta mjög it reiki, og virðist mjólkursölusvæði mjög
oft notað í merkingunni mjólkurverðjöfnunarsvæði.

Fáist þær lagfæringar og leiðréttingar á frumvarpi þessu, sem vér höfum talið,
teljum vér frumvarpið mjög til bóta frá gildandi ákvæðum um þessi efni, og því
æskilegt, að það, svo breytt, verði að lögum.

Virðingarfyllst.

Reykjavík, 25. apríl 1947.

F. h. stjórnar Mjólkursamsölunnar.

Sveinbjörn Högnason.
Fylgiskjal III.

BORGARSTJÓRINN t REYKJAVíK
Reykjavík, 9. maí 1947.

Landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis hefur sent bæjarráði Reykjavíkur
til umsagnar frumvarp til laga um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu,
verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Bæjarráð hefur rætt málið og falið mér að svara bréfi yðar.
Bæjarráð leiðir hjá sér að láta í ljós álit um frumvarpið í heild, en vill aðeins

gera athugasemdir við 5. kafla frumvarpsins, um sölu mjólkur og mjólkurafurða.
Það telur óhjákvæmilegt að taka inn í þann kafla frumvarpsins nokkur ákvæði, er
miði að því að tryggja neytendum sem bezta og heilnæmasta mjólk.

6



Að áliti bæjarráðs þarf því að taka eftirfarandi atriði upp í frv.:
1. Mjólkurbúi og mjólkurstöð, sem bæjarfélagið rekur eða er þátttakandi í, sé

tryggður réttur til að selja mjólk beint til neytenda.
2. Þriðju málsgrein 20. gr. sé breytt þannig, að öllum þeim, er selja mjólk, hvort

sem það el' beint til neytenda eða í gegnum mjólkursamsölu, sé skylt að hlíta
fyrirmælum um hreinlæti og hollustuhætti, sem tilskilin eru í lögum, heilbrigðis-
reglugerðum, mjólkurreglugerðum o. s. frv. á hverjum tíma.

'( Héraðslækni eða heilbrigðisfulltrúa sé veitt heimild til að stöðva sölu á mjólk,
sem hann telur gallaða.

4. Skylt sé að greiða framleiðendum mjólkur hæst verð fyrir 1. flokks mjólk, en
svo stiglækkandi fyrir aðra flokka, sbr. 3. tölulið 14. gr. reglugerðar um mjólk
og mjólkurvörur frá 19. október 1946.

Virðingarfyllst.

Gunnar Thoroddsen.

Landbúnaðarnefnd neðri deildar, Alþingi.
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