
Nd. 737. Nefndarálit [181. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 94 5. júni 1947,um framleiðsluráð landbúnaðarins,
verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Frumvarp þetta er að ósk landbúnaðarráðherra flutt af landbúnaðarnefnd, en
nefndin áskildi sér rétt til að flytja breytingartillögur eða fylgja breytingartil-
lögum, sem fram kynnu að koma. Siðan hafa nefndinni borizt breytingartillögur,
er ræddar hafa verið á nefndarfundum.

Frumvarpið felur i sér ákvæði um veigamikla skipulagsbreytingu um stjórn
og sölufyrirkomulag landbúnaðarafurða, að því er snertir garðávexti, og einnig
um innflutning og verzlun með kartöflur og annað grænmeti. Með tillögum, sem
fyrir lágu, er gert ráð fyrir, að Grænmetisverzlun ríkisins verði lögð niður, en
stofnuð verði i hennar stað Grænmetisverzlun landbúnaðarins. Ekki sést af til-
lögunum, hver skuli vera eigandi slíkrar stofnunar, en hún skal vera undir stjórn
framleiðsluráðs. Er hér um svo veigamikla breytingu að ræða, að athuga verður
gaumgæfilega aðstæður allar. Svo sem augljóst má vera, er hér farið fram á ein-
stæða breytingu, þar sem gert er ráð fyrir, að einstökum félögum eða einstakri
nefnd skuli veitt einkasala á ákveðnum vörutegundum. Er undirrituðum nefndar-
mönnum ekki kunnugt um neitt fordæmi í þessum efnum og telja þvi, að hér væri
um að ræða algert einsdæmi í þingsögunni, ef. samþykkt yrði. Mundi slíkt einka-
söluleyfi til einstaklinga eða félaga skapa viðsjárvert fordæmi. Frumvarpið virðist
ekki heldur vera nægilega undirbúið, þar sem ekki liggur fyrir álit þeirra manna,
sem mest hafa haft þessi mál með höndum undanfarið, svo sem umboðsmenn Græn-
metisverzlunar ríkisins víða um land. Eftir að málið kom til umræðu i landbún-
aðarnefnd, var leitað til forstjóra Grænmetisverzlunar ríkisins, hr. Jóns Ívars-
sonar, og fylgir hér með umsögn hans.

Þá má benda á það, að þótt mál þetta hafi verið til umræðu í einstökum fé-
lögum undanfarin ár, þá var undirbúningi sjálfs frumvarpsins hraðað svo mjög,
eftir að undirbúningsnefndin var kölluð á fyrsta fund um málið, að einn nefndar-



manna lýsti yfir, að sér hefði ekki gefizt tóm til að athuga þessi mál svo sem nauð-
synlegt var. Gaf sá nefndarmaður (dr. Björn Jóhannesson) út sérstaka greinar-
gerð. Nefndin var því ósammála í mörgum atriðum og klofin.

Af framansögðu og ýmsum öðrum ástæðum leggjum við til, að málið verði af-
greitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar eð hér er um mjög þýðingarmikið mál að ræða, sem virðist hafa fengið

ófullnægjandi undirbúning, er sjálfsagt, að málið verði athugað vandlega milli
þinga og umsagna leitað um frv. og breytingartillögur, sem fyrir liggja, hjá þeim
aðilum, sem mesta þekkingu og reynslu hafa í framleiðslu- og sölumálum garð-
ávaxta og grænmetis, og tekur því deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 4. maí 1955.

Gunnar M. Magnúss,
frsm.

Hannibal Valdimarsson.

Fylgiskjal L

Svör Jóns Ívarssonar forstjóra varðandi frumvarpið.
29. apríl 1955.

Með bréfi háttv. landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, mótteknu 26.
þessa mán., er óskað umsagnar Grænmetisverzlunar ríkisins um frumv. til laga
um breyting á lögum nr. 94 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verð-
skráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl., sem flutt er á yfirstand-
andi Alþingi af landbúnaðarnefnd.

Grænmetisverzlun rikisins vill verða við beiðni nefndarinnar og leyfir sér að
taka fram það, sem hér á eftir er greint:

Um 1. gr.
Eftir þessari grein er ætlazt til, að tilnefndur sé í framleiðsluráð einn maður

"til skiptis af framleiðendum garðávaxta og Sölufélagi garðyrkjumanna". - Hér
er ekki tilgreint, á hvern hátt framleiðendur garðávaxta tilnefni hann, og ef haft
er i huga, að þeir menn, sem framleiða garðávexti, eru mörg þúsund, dreifðir um
allt landið og hafa engin félagasamtök, virðist sú tilnefning af þeirra hálfu nær
óframkvæmanleg. Ákvæði þetta væri þvi gagnslaust.

Um 2. gr.
Í þessari grein er kveðið á um það að leita álits framleiðsluráðs um innflutn-

ing og útflutning landbúnaðarvara, áður en ákvarðanir eru gerðar, og virðist það
geta staðizt, svo framarlega sem framleiðsluráð aflar sér nægilags kunnleika um
það, hversu ástatt er um birgðir þær, sem í landinu eru.

Um 3. gr.
Þessi grein er ný orðun á 8. gr. framleiðsluráðslaganna, nokkru fyllri og ná-

kvæmari og þvi til bóta, þótt greinin eins og hún er sé nægilega skýr til þess, að
framleiðsluráð geti verðskráð þá garðávexti samkv. henni, sem það telur þörf á.

Um 4. gr.
Í þessari grein er aðalefni frumvarpsins og verður sérstakur kafli í framleiðslu-

ráðslögunum. Hér er kveðið á um það:
1. Að framleiðsluráð skuli vinna að því, að garðávaxtaframleiðendur i hverju

héraði myndi með sér eitt eða fleiri félög, er vinni að hagsmunamálum garð-
ávaxtaframleiðenda á félagssvæðinu.
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2. Að framleiðsluráð hlutist til um, að þessi félög komi sér saman um stjórn
fyrir sölusvæði garðávaxta, ef framleiðsluráð hefur skipt landinu i sölusvæði.

3. Að félagssamtök garðávaxtaframleiðenda, ef stofnuð verða, taki við verkefn-
um sölunefndar garðávaxta, en um hana eru ákvæði í þessari grein.
Út af þessu skal bent á, að öllum, einnig framleiðsluráðinu og hverjum ein-

stakling, er heimilt að vinna að stofnun þessara félaga eða annarra án nokkurrar
lagasetningar um slíkt. Slík félög myndast svo að kalla af sjálfu sér, ef menn sjá
einhvern ávinning við þau.

Svo virðist sem verkefni þessara félaga sé mjög óljóst í frumvarpinu. Hags-
munamál garðávaxtaframleiðenda geta að sjálfsögðu verið ýmisleg og verða hér
ekki talin, en eitt aðalhagsmunamál þeirra er vafalaust að koma framleiðslunni i
sem bezt verð. Á því sviði standa verzlanir, kaupfé lög og kaupmenn, bezt að vígi,
þ. e. þeir aðilar, sem um áratugi hafa haft þau störf með höndum og búið sig undir
að leysa sem bezt þann vanda að varðveita framleiðsluna frá skemmdum og koma
henni í sem bezt verð. Þeir aðilar standa um slíkt bezt að vígi og án efa miklu
betur en nýir aðilar með engri eða lítilli aðstöðu. Þeir aðilar, sem nú annast þessa
þjónustu fyrir garðávaxtaframleiðendur í landinu, hafa flestir einnig á hendi að
fara með og koma í verð annarrí framleiðslu landsmanna, og mundi sízt til bóta
að breyta til um þetta. Gert er ráð fyrir, að garðávaxtaframleiðendur kunni eða
geti gert með sér félagssamtök, og er þeim þá ætlað allvíðtækt verkefni, svo sem
að stjórna heildsölu á alls konar garðmat og annast alla sölu og dreifingu á garð-
ávöxtum og margt fleira.

Ekkert er í þessari grein né annars staðar í frumvarpinu kveðið á um það,
hversu mikinn hluta garðávaxtaframleiðenda þurfi til þess að samtökin fái þetta
verkefni og vald. Um einstök félög er ekkert ákveðið, hvað félagsmenn þurfi að
vera margir, svo að félag sé löglegt. Þeir geta verið svo fáir eða margir sem verkast
vill, máske aðeins tveir eða þrír. Örfá félög gætu svo myndað "samtök", máske tvö
félög eða þrjú, sitt á hverju landshorni, eða öll t. d. í Reykjavík eða öðrum kaup-
stað eða kauptúni.

Þessi félags samtök ættu síðan rétt á að taka í sínar hendur það verkefni eða
starfsemi, sem fyrr er greint.
. Telja verður, að hér sé farið inn á miður æskilega leið, og eru engar líkur til,

að hagsmunamálum garðávaxtaframleiðenda væri betur borgið með þeim hætti en
nú er. Hér væri án efa um stórfellda afturför að ræða og því ekki unnt að mæla
með, að farið sé á flot með slíka tilraun á kostnað garðyrkjumannanna i landinu.

Samkv. frumvarpinu á þetta að vera framtíðarskipulagið um sölu og dreif-
ingu garðávaxta, undir yfirstjórn framleiðsluráðsins að vísu. En á meðan það er
ekki komið á, gerir frumvarpið ráð fyrir öðru skipulagi til bráðabirgða, sem er í
aðaldráttum þannig:
1. Landbúnaðarráðherra skipar sölunefnd garðávaxta til 3 ára eftir tilnefningu

stjórna í fimm búnaðarsamböndum, og ræður hún sér framkvæmdastjóra.
2. Nefndin stjórnar heildsölu á garðávöxtum, og undir stjórn hennar fer öll sala

og dreifing þeirra fram. Henni ber og að sjá um, að alltaf sé nóg til af garð-
ávöxtum til sölu.

3. Nefndin á að hafa tiltæk úrræði til að taka á móti og koma i verð þeim hluta
garðávaxtanna, sem ekki selst til manneldis. Hún á og að vinna að því, að
komið verði upp garðávaxtageymslum, og sjá um, að ávallt sé völ á völdu út-
sæði og einnig stofnræktun úrvalskartöfluafbrigða.
Jafnframt þessum ákvæðum um nefndina og störf hennar kveður frumvarpið

áum það, að enginn megi verzla með kartöflur, gulrætur og gulrófur i heildsölu
nema með leyfi framleiðsluráðs, sem veitt er aðeins til eins árs.

Eins og þetta yfirlit ber með sér, eru nefnd þessari ætluð mikil störf, en það
vekur þó athygli, að hvergi er minnzt á innflutning kartaflna erlendis frá. Það
mun þó hér eftir sem hingað til þurfa annað veifið að flytja þær inn. Þótt einstök
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ár komi, sem innlenda framleiðslan kann að fullnægja þörfinni, verða hin árin
mörg, sem inn þarf að flytja, og virðist eðlilegt, að í frumvarpinu væru ákvæði
um innflutninginn.

Fyrir tveim áratugum þótti Alþingi rík ástæða til að setja lög um verzlun með
kartöflur, þar sem ákveðið var, að hann skyldi vera á einni hendi hjá stofnun, sem
ríkið ræki. Var kartöfluinnflutningurinn þá í höndum einstakra kaupsýslumanna,
og fór hann ekki alltaf eftir því, hve þörfin væri brýn fyrir hann, enda gat inn-
lenda framleiðslan ekki keppt við innfluttar kartöflur í verðlagi.

Eftir frumvarpinu er ekki augljóst, í hvers eða hverra höndum innflutningur-
inn á að vera, og mætti því ætla, að hver sem vildi gæti annazt hann, og er þetta
ekki heppilegt. Ekkert er heldur um það, að innlend framleiðsla njóti neinnar
verndar gagnvart innfluttum kartöflum um verðlag.

Það verður að teljast mjög vafasamt, að ráðgerð sölunefnd garðávaxta, sem
skipuð er mönnum, sínum af hverju landshorni að kalla, hafi þá aðstöðu um störf
sín, að leiði til meira öryggis fyrir framleiðendur en nú er.

Mikill hluti framleiðslunnar, sem nú kemur á markað, er á höndum manna
eða stofnana, sem um áratugi hafa annazt kartöfluverzlunina og eru henni kunnugir.

Það, sem veldur mestum erfiðleikum um að gera garðávaxtaframleiðsluna
trygga atvinnugrein, er það, hve uppskeran er misjöfn frá ári til árs. Hún getur
tvöfaldazt eða jafnvel þrefaldazt frá árinu á undan, eða orðið aðeins einn þriðji
eða helmingur á næsta ári við það, sem hún var á þessu. Einstök ár getur orðið of-
framleiðsla, önnur mikil vöntun. Við íslenzkt veðráttufar verður þetta ekki jafnað.
Í kauptúnum og kaupstöðum eiga menn almennt tiltölulega auðvelt með að rækta
helztu garðávexti, kartöflur, gulrófur og gulrætur, að minnsta kosti til eigin þarfa.
Til þess þarf hver sem er aðeins smá lóðarblett, fáein kílógrömm af áburði og út-
sæði, reku, garðhrífu og sínar tvær hendur. Kartöfluframleiðslan á þessum stöðum
hefur aukízt verulega. Í Reykjavik einni er uppskerumagnið um eða yfir þriðjung
allrar uppskerunnar á landinu og getur hæglega aukizt frá því, sem nú er. Reykja-
víkurmarkaðurinn hefur því reynzt valtur, og er líklegt, að hann verði það fram-
vegis. Sölu skipulag og verðskráning eru mikilsverð atriði, en koma ekki að notum
þar, sem kaupendur vörunnar vantar.

Vegna þess, hversu mörgum einstaklingum í landinu, bæði í bæjum og annars
staðar, er auðvelt að rækta kartöflur, er söluskipulag um þær miklu erfiðara en
um kjöt og mjólk. Framleiðsla kjöts og mjólkur getur ekki orðið nema í höndum
tiltölulega fárra aðila, en allur meginhluti þjóðarinnar verður að kaupa þá fram-
leiðslu. Sá markaður er því öruggur fyrir nokkurn veginn jafnt magn frá ári til
árs, en þó vaxandi vegna aukins mannfjölda. Þessi framleiðsla tekur ekki stór
stökk frá einu ári til annars, hún hvorki tvöfaldast né þrefaldast á einu ári, og kaup-
endurnir eru að mestu þeir sömu hvert árið. Einnig er á það að líta, að kjöt og
mjólkurvörur sumar eru hæfar til útflutnings á erl. markað, en það eru ísl. kart-
öflur ekki. Framleiðsluverð þeirra og ástand, samanborið við erlendar kartöflur,
veldur því, að þær verða ekki markaðsvara þar. Þangað verður ekki leitað með
það, sem er umfram eigin þarfir.

Það, sem mestu máli skiptir fyrir framleiðendur, er, að framleiðsla þeirra sé
vönduð sem bezt, góð og eftirsótt afbrigði séu ræktuð og öll meðferð og umhirða
sé i sem beztu og fullkomnustu lagi fyrst sem síðast.

Um 5. og 6. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að verðjöfnunargjald sé greitt af matjurtum, ef fram-

leiðsluráð telur nauðsynlegt, til þess að jafna verðið milli söluvara annars vegar
og vinnslu- eða fóðurvara hins vegar. Ástæða er til að benda á, að mikið vanda-
mál mun slíkt verðjöfnunargjald reynast. Þess er mest þörf þegar framleiðsla er
svo mikil, að ekki selst nema nokkur hluti hennar, og verður af þeim hluta að
taka gjald til þess að minnka það skakkafaU, sem þeir verða fyrir, er ekki tekst
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að selja framleiðslu sína. Mun mörgum þykja þungt undir þvi að búa og nokkuð
áhættusamt. Þarf þetta því athugunar við.

Um 7. gr.
Með þessari grein er ákveðið, að lögin um verzlun með kartöflur o. fl. falli úr

gildi, og er Grænmetisverzlun ríkisins með þvi afnumin og þar með fallið frá því
skipulagi, sem verið hefur að undanförnu. Þótt skammt sé síðan þetta frumvarp
var flutt á Alþingi, hafa margir þeir aðilar, sem haft hafa á hendi móttöku og
sölu kartaflna, látið það álit sitt í ljós, að þeir teldu ekki æskilegt að gera þær
breytingar, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, og eru mjög margir þeirra mótfallnir
því. Eru i þeim hópi margir forstöðumenn kaupfélaganna, kaupsýslumenn og fjöldi
bænda i búnaðarfélögum. Hafa ýmsir þeirra látið bréflega í ljós álit sitt, og mun
formanni háttv. landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis kunnugt um nokkur
þeirra.

Það verður að telja álit þessara manna þungt á metunum, þegar gera á fram-
tiðarákvarðanir, og teljum vér mjög mikilsvert og sjálfsagt, að leitað sé ráða þeirra
og tillagna um framtíðarskipulag þessara mála, ef breyta á þvi, sem verið hefur.
Þess vegna leyfum vér oss að benda háttv. landbúnaðarnefnd á það að fresta af-
greiðslu þessa frumvarps nú um sinn og senda þeim mönnum málið til umsagnar
og tillagna, sem lengst og mest hafa haft á hendi sölu og dreifingu garðávaxta að
undanförnu.

Þegar þeirra álit væri fengið, ætti að skapast grundvöllur að ákvörðuninni um
framtíðarskipulag þeirra að fenginni beztu manna yfirsýn.

Um 8. gr.
Ef breyta á því skipiagi, sem nú er, virðist timinn til 1. júli þessa árs vera

óhæfilega stuttur til þess að koma breytingum i framkvæmd.

Jón ívarsson.

Landbúnaðanefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavik.

Fylgiskjal II.

Svör Jóns fvarssonar forstjóra varðandi breytíngartíllögurnar,
2. mai 1955.

Háttv. landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis hefur afhent oss vélritaðar
breytingartillögur við frumv. til laga um breyting á lögum nr. 94 5. júni 1947, um
framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðar-
vörum o. fl., sem flutt hefur verið á Alþingi, og óskað álits og umsagnar Græn-
metisverzlunar ríkisins um þær. Verður hér leitazt við að verða við óskum nefndar-
innar, þótt tími sé ætlaður naumur til þess, en á eftirfarandi skal bent:

Um 1. breytingartillögu.
Með henni er fallið frá að bæta einum manni í framleiðsluráð, sem frumv.

ráðgerði að tilnefndur yrði til skiptis frá Sölufélagi garðyrkjumanna og framleið-
endum garðávaxta. Í stað þess á að gefa fulltrúum frá Sölufélagi garðyrkjumanna
og Landssambandi eggjaframleiðenda, einum frá hvoru, kost á að sitja fundi fram-
leiðsluráðs með málfrelsi og tillögurétti, en fulltrúi garðávaxtaframleiðenda er
þurrkaður út, enda var ákvæðið í frumvarpsgreininni ekki framkvæmanlegt, eins
og bent var til i umsögn vorri i bréfi 29. fyrra mán. Þótt réttur garðávaxtafram-
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leiðenda sé með þessu fyrir borð borinn og afmáður, miðað við frumv., mun varla
annars kostur fyrir nefndina.

Væri Grænmetisverzlun ríkisins ætlað að starfa, lægi beint við, að fulltrúi frá
henni sæti í framleiðsluráði vegna garðávaxtaframleiðenda.

Um 2. breytingartillögu.
Með þessari breytingartillögu er öllu aðalefni frumvarpsins umturnað, svo að

segja má, að ekki standi steinn yfir steini. Bæði frambúðarskipulagið, sem frumv.
gerði ráð fyrir, og bráðabirgðaskipulagið, sem það fjallaði um, er með breytingar-
tillögunni burt fellt. Hvort tveggja fyrirkomulagið var mjög gallað og tæplega fram-
bærilegt, eins og á var bent í fyrri umsögn. Í stað þess er með breytingartillögunni
ætlazt til, að stofnuð sé frá byrjun næsta árs svonefnd Grænmetisverzlun land-
búnaðarins, sem upp frá því annast innflutning og verzlun með kartöflur og annað
grænmeti í "umboði framleiðsluráðs", og er jafnframt tilgreint, að öll sú starf-
semi, sem Grænmetisverzlun ríkisins hefur á hendi, falli undir starfssvið fram-
leiðsluráðs.

Í tillögunni er enn fremur tekið fram, að engum öðrum en þessari stofnun
sé heimilt að flytja til landsins kartöflur og nýtt grænmeti. Þetta er sem sé starf-
semi, sem fær ein rétt til innflutnings á þessum vörum. Hér er lagt til að fara
inn á braut, sem ekki mun hafa verið farin áður, þ. e. að veita stofnun eða fyrir-
tæki, sem ekki er rekin af ríkinu, heldur fulltrúum frá einum atvinnuvegi lands-
manna, einkarétt - monopol - á tilteknum innflutningi til landsins. Löggjafar-
valdið hefur víst ætíð áður ætlað rikinu einu þann einkarétt og engum öðrum.

Um þessa nýju stofnun eru fá önnur ákvæði en þegar eru nefnd, nema fram-
leiðsluráð ræður framkvæmdastjóra. Ekkert er sagt um, hver sé eigandi hennar.
Það mun naumast geta verið framleiðsluráð og ekki heldur ríkið sjálft, en ríkis-
stjórninni er ætlað að selja henni fasteignir Grænmetisverzlunar ríkisins. Stofnun
þessi mun hvorki heyra undir ríkisrekstur né einkarekstur. eftir því sem þau
hugtök eru skilin; hún er hvorki fugl né fiskur, eins og menn segja.

En mundu þá einhverjar líkur vera á því, að með stofnun þessa fyrirtækis
næðust nokkrar umbætur frá þvi, sem nú er?

Það er augljóst mál af frumvarpi því, sem fram er borið af landbúnaðar-
nefnd, og breytingartillögum þeim, sem nú er fjallað um í nefndinni, að hugir
ýmissa eru mjög á reiki um það, hversu hagað skuli sölu og dreifingu garðávaxta-
framleiðslunnar í landinu. Um það ættu þó allir að vera sammála, að sé breyting
gerð frá því, sem nú er, verður hún að vera til bóta, eða að minnsta kosti þurfa
að sjálfsögðu að vera sterkar líkur til þess, að svo muni reynast, ella er breyting
ekki forsvaranleg.

Í fyrri umsögn vorri var á það bent, að fyrirkomulag það, sem frumv. ráð-
gerir, væri afturför frá því, sem nú er, og þyrfti því nánari athugunar við. Sama
er að segja um það, sem felst í þessari breytingartillögu. Um þetta allt þarf nánari
athugun þeirra manna og aðila, sem bezt eru kunnugir þessum málum og mesta
reynslu hafa. Það er ekki æskilegt að hrapa að neinu um þau né fara að rasandi
ráði, því að þessi mál eru vandasamari til úrlausnar en margur hyggur, og er
áður á það bent. Þess vegna skírskotum vér til þess, er greinir í umsögn vorri
29. f. mán., og leggjum enn til, að frestað sé afgreiðslu frumvarpsins og málið
sent þeim mönnum til umsagnar og tillagna, sem lengst og mest hafa haft á hendi
sölu og dreifingu garðávaxta.

Það er í rauninni ekkert, sem knýr á um mjög fljóta afgreiðslu málsins. Margt
það, sem í frumv. stendur og ætlað er framleiðsluráði til meðferðar, er þannig
vaxið, að ráðið getur unnið að því án nokkurrar nýrrar lagasetningar. Það getur
.,stuðlað að", "unnið að", .Jeítazt við" og jafnvel "séð um" sitthvað það, er snertir
þessa hluti og því þykir betur mega fara.

Fyrirmæli, sem tekin eru upp í frumv. og breytingartill., svo sem um heil-
hrigt, valið útsæði, stofnræktun útsæðis og ýmislegt fleira, er t. d. búið að vera i
lögum síðan 1943 og framkvæmt samkvæmt þeim, og mundu þær framkvæmdir
haldast áfram án nýrrar löggjafar.

Jón Ívarsson.

Landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavik.
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