
Nd. 26. Frumvarp til laga [24. mál]
um Framleiðsluráð landbúnaðarins, kjarasamninga bænda, stjórnun framleiðslu,
verðskráningu, verðmiðlun, sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Flm.: Steingrímur Hermannsson.

I. KAFLI
Um Hlgang laga þessara.

1. gr.
Tilgangur laga þessara er að tryggja:

a) að framleiðsla búvara verði í sem nánustu samræmi við neysluþarfir þjóðar-
innar og hráefnisþörf iðnaðarins og önnur þau markmið sem Alþingi setur.

b) að meðaltekjur þeirra sem að búvöruframleiðslu starfa verði Í samræmi við
rauntekjur verkamanna og iðnaðarmanna fyrir sambærilegt vinnuframlag.

e) að náð verði þeim markmiðum sem sett eru um framfarir og aukna hagkvæmni
í búvöruframleiðslunni og vinnslu og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleið-
endur og neytendur.

2. gr.
Gera skal áætlun til 5 ára í senn um þróun búvöruframleiðslunnar í samræmi

við ákvæði 1. gr. og 5. liðs 4. gr. og önnur þau markmið sem Alþingi setur fyrir
landbúnaðinn. Áætlun þessi skal endurskoðuð þegar þrjú ár eru eftir af áætlunar-
tímabilinu.

II. KAFU
Um skipun og verkefni Framleiðsluráðs.

3. gr.
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi aðalframkvæmd þessara laga

undir yfirstjórn landbúnaðarráðuneytisins.
Framleiðsluráð landbúnaðarins skal skipað 11 mönnum, völdum til tveggja ára

í senn, sjö kosnum af Stéttarsambandi bænda á fulltrúafundi þess, og fjórum er
stjórn Stéttarsambands bænda skipar eftir tilnefningu eftirtalinna aðila, einum frá
hverjum:

Búvörudeild Sambands Íslenskra samvinnufélaga, Mjólkursamsölunni í Reykja-
vík, Sláturfélagi Suðurlands og mjólkursamlögum utan 1. mjólkursölusvæðis og
skal hann tilnefndur á fulltrúafundi þeirra.

Velja skal jafnmarga varamenn í Framleiðsluráð og með sama hætti. Fram-
leiðsluráð kýs sér formann og varaformann til sama tíma og skulu þeir vera úr
hópi fulltrúa Stéttarsambands bænda í ráðinu.

Heimilt er Framleiðsluráði að kjósa úr sínum hópi 3 menn í framkvæmdanefnd
og jafnmarga til vara. Verkefni nefndarinnar er að taka ákvörðun um og afgreiða
mál, sem ekki þykir fært að fresta til næsta fundar Framleiðsluráðs.

Þegar rætt er um málefni einstakra búgreina i Framleiðsluráði annarra en
sauðfjár- eða nautgriparæktar, skal gefa fulltrúa hagsmunafélags viðkomandi bú-
greinar kost á fundarsetu með málfrelsi og tillögurétti.

Framleiðsluráð ræður sér framkvæmdastjóra og annað starfslið eftir þvi sem
þörf krefur.

1



4. gr.
Aðalverkefni Framleiðsluráðs landbúnaðarins eru:

1. Að fylgjast með framleiðslu, vinnslu og sölu búvara.
2. Að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni búvöruframleiðslunnar i sam-

vinnu við landbúnaðarráðuneytið og Búnaðarfélag Íslands, þannig að hún verði
í samræmi við þarfir þjóðarinnar og þá stefnu i landbúnaðarmálum sem Alþingi
markar hverju sinni.

3. Að stuðla að umbótum á vinnslu og meðferð búvara.
t. Að vinna að markaðsleit og hagkvæmri verslun með búvörur.
5. Að beita sér fyrir gerð áætlana um æskilega þróun landbúnaðarins, i samvinnu

við landbúnaðarráðuneytið, Búnaðarfélag íslands, búnaðarsamböndin og þær
stofnanir sem vinna að áætlanagerð.

6. Að ákveða verðmiðlun á búvörum, samkvæmt fyrirmælum þessara laga.
7. Að ákveða mismunandi hátt útborgunarverð mjólkur til íramleiðenda eftir

árstímum.
8. Að ákveða mjólkursölusvæði samkvæmt lögum þessum og sölusvæði fyrir

kartöflur ef ástæða þykir til.
9. Að gera verðskrár um búvörur i einstökum atriðum á grundvelli verðákvarðana

samkvæmt lögum þessum.
10. Að efna eigi sjaldnar en einu sinni á ári til fundar með fulltrúum þeirra aðila

sem hagsmuna eiga að gæta varðandi framleiðslu og neyslu búvara svo sem
rlkisstjórnarinnar, Búnaðarfélags íslands, Stofnlánadeildar landbúnaðarins,
Alþýðusambands íslands og öðrum fulltrúum neytenda og fulltrúum smásölu-
aðila. Á fundum þessum skal m. a. ræða leiðir til að ná markmiðum þeim sem
sett eru fram í 2. og 3. lið þessarar greinar.

ll. Að setja vinnslustöðvum landbúnaðarins reglur um útborgunarverð til bænda.
12. Að hlutast til um að stærð, gerð og staðarval mjólkursamlaga og sláturhúsa sé

í samræmi við landfræðileg skilyrði, markaðsaðstæður og hagkvæmni rekstrar-
eininga.

5. gr.
Framleiðsluráð gefur út ár hvert skýrslu um framleiðslu landbúnaðarvara,

vinnslu þeirra og sölu, markaði, markaðshorfur og afkomu landbúnaðarins á
hverjum tíma,

Skylt er öllum þeim er hafa með höndum framleiðslu, slátrun, vinnslu eða sölu
landbúnaðarvara að láta ráðinu í té allar upplýsingar, sem um er beðið.

III. KAFLI
Um kjaranefnd landbúnaiJarins.

6. gr.
Kjaranefnd landbúnaðarins skal skipuð 6 mönnum. Stjórn Stéttarsambands

bænda tilnefnir tvo, Framleiðsluráð landbúnaðarins einn, og ríkisstjórnin þrjá.
Jafnmargir varamenn skulu tilnefndir á sama hátt.

Fulltrúar ríkisins í kjaranefnd skulu, auk þess sem þeir gæta þess að fylgt sé
ákvæðum 11. gr., gæta hagsmuna neytenda i landinu og er ríkisstjórninni rétt að
velja þá með tilliti til þess.

7. gr.
Kjaranefnd landbúnaðarins semur um kjör bænda og verð á búvöru til fram-

leiðenda og i heildsölu.
I störfum sinum skal kjaranefnd með samningum á grundvelli laga þessara

.eitast við að tryggja að þeim markmiðum, sem sett eru i 1. gr. og i 12.gr. um
tekjur búvöruframleiðenda, verði náð.
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IV. KAFLI
Um stjórnun framleiðslu.

8. gr.
Nú verður búvöruframleiðsla meiri en þörf er fyrir á innlendum markaði

og ekki fást erlendir markaðir sem viðunandi teljast fyrir það sem umfram er að mati
Framleiðsluráðs og landbúnaðarráðuneytisins, og eru þá Framleiðsluráði, að fengnu
samþykki fulltrúafundar Stéttarsambands bænda og staðfestingu Iandbúnaðarráð-
herra, heimilar eftirfarandi tímabundnar ráðstafanir:
a) Að ákveða mismunandi v'erð á búvöru til framleiðenda. 1því sambandi er m, a.

heimilt að ákveða framleiðendum fullt grundvallarverð fyrir ákveðinn hluta
framleiðslunnar, en útflutningsverð fyrir það sem umfram er.

Að greiða með samþykki ríkisstjórnarinnar hluta af niðurgreiðslum til
framleiðenda i samræmi við framleiðslumagn allt að ákveðnu marki, en síðan
stiglækkandleftir þvi sem framleiðslan vex þar fyrir ofan. Heimilt er að ákveða
rétt frumbýlinga i samræmi við bústofn þeirra.

Að innheimta framleiðslugjald til verðjöfnunar, sem má vera mishátt eftir
bústærð ef ástæða þykir til.

Réttur þeirra, sem hefja búskap, draga saman búvöruframleiðslu eða hætta
búskap, skal tryggður með ákvæðum í reglugerð.

Heimilt er að nota samtimis ofangreindar heimildir.
Söluaðilum er skylt að halda eftir af greiðslum til framleiðenda þeirri

fjárhæð af andvirði innlagörar búvöru, sem Framleiðsluráð ákveður hverju
sinni vegna framkvæmdar ofangreindra heimilda, og standa skil á þeim fjár-
hæðum til Framleiðsluráðs. Framleiðsluráð ákveður gjalddaga vegna þessara
heimilda.

b) Að leggja sérstakt gjald á innflutt kjarnfóður. Gjaldið má vera allt að 100%
á innkaupsverð vörunnar. Framleiðendur búvöru á lögbýlum og aðrir, sem
hafa meirihluta tekna sinna af búvöruframleiðslu, skulu án þess að greiða
gjaldið fá tiltekið magn kjarnfóðurs miðað við framtalið magn afurða og bú-
stofn á skattframtali, samkvæmt nánari ákvæðum i reglugerð.

Skattstjórar skulu fyrir 1. júni ár hvert ókeypis og ótilkvaddir gefa Fram-
leiðsluráði upp i þvi formi, sem það ákveður, afurðamagn og bústofn á hverju
lögbýli og hjá öðrum framteljendum sem hafa meirihluta tekna sinna af land-
búnaði. Einnig er þeim skylt að veita aðrar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru
í þessu sambandi, eftir sérstakri kröfu Framleiðsluráðs. Ákvarðanir, sem varða
gjaldtöku af kjarnfóðri, skulu teknar af fulltrúafundi Stéttarsambands bænda og
vera háðar samþykki landbúnaðarráðherra.

Sýslumenn, bæjarfógetar og i Reykjavík tollstjóri innheimta gjaldið við inn-
flutning.

Sé ákvörðun tekin um að fella niður kjarnfóðurgjald, sem lagt hefur verið
á samkvæmt framangreindri heimild, skal endurgreiða það, sem innheimt kann
að hafa verið af birgðum sem til eru þegar niðurfelling er ákveðin. Á sama
hátt skal taka gjald af birgðum söluaðila í upphafi gjaldtímabils.

Innlendir aðilar, sem framleiða fóðurmjöl, skulu senda Framleiðsluráði
ársfjórðungslega skrá yfir alla sölu á þeirri framleiðslu innanlands. Skal til-
greina hverjir kaupendur eru, heildarmagn til hvers aðila og einingarverð.

e) Gæsla og ráðstöfun þess fjár, sem innheimtast kann samkvæmt heimildum þess-
arar greinar, skal vera í höndum Framleiðsluráðs landbúnaðarins.

Meðal annars er heimilt að verja því til að greiða verðbætur til þeirra,
sem minnka búvöruframleiðslu sína i því skyni að draga úr óhagkvæmri fram-
leiðslu, enda náist samkomulag um að ríkissjóður leggi fram a. m. k. jafnháa
fjárhæð, svo og til að jafna halla, er verða kann á útflutningi, milli söluaðila.
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Gjöld þessi skulu ekki leiða til hækkunar á búvöruverði að svo miklu leyti
sem fjármagninu er varið til að jafna söluverð búvara milli framleiðenda.

Rísi ágreiningur um atriði, sem falla undir þessa grein, skal hann lagður
fyrír nefnd fimm manna til úrskurðar. Nefndina skipa tveir fulltrúar Stéttar-
sambands bænda, tveir fulltrúar Búnaðarfélags Íslands og formaður tilnefnd-
ur af landbúnaðarráðherra.

Landbúnaðarráðherra setur reglugerð um framkvæmd heimilda er felast
í þessari grein, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins og full-
trúafundar Stéttarsambands bænda.

Ákvæði til bráðabirgða.

Fram til þess tíma, er tekist hefur að afla nauðsynlegra gagna, er heimilt að
gjald skv. h-lið verði lagt á allt kjarnfóður, en endurgreiðist síðan eftir ákvæðum
h-liðar.

9. gr.
Nú verður búvöruframleiðslan of lítil i landinu, eða einstökum hlutum þess, eða

framleiðsluáætlanir samkvæmt 5. tölulið 4. gr. raskast verulega og skal þá Fram-
leiðsluráð landbúnaðarins gera tillögur til kjaranefndar og landbúnaðarráðherra um
aðgerðir til úrbóta.

Skulu slikar ráðstafanir ná til einstakra búgreina, og/eða einstakra landshluta,
eða allrar búvöruframleiðslu í landinu, eftir því sem við á.

10. gr.
Heimilt er að skylda þá sem stunda búvöruframleiðslu, en ekki hafa ábúð og

búsetu á lögbýlum, til að skrá sig sem búvöruframleiðendur hjá landbúnaðarráðu-
neytinu og að gefa árlega staðfesta skýrslu um framleiðslu sina.

11. gr.
Áður en ákvarðanir eru teknar um inn- og útflutning búvara, svo sem kjöts

og annarra sláturafurða, eggja, mjólkur, mjólkurvara. garðávaxta og gróðurhúsa-
framleiðslu, skulu aðilar, sem með þau mál fara, leita álits og tillagna Framleiðslu-
ráðs.

V. KAFLI
Um verðákvörðun og verðskráningu.

12. gr.
Verðlagning búvara skal við það miðuð, að þeim sem að framleiðslunni vinna

verði tryggðar meðaltekjur fyrir störf sín í samræmi við rauntekjur verkamanna
og iðnaðarmanna fyrir sambærilegt vinnuframlag. Til rauntekna teljast umsamin
laun og hvers konar samningsbundin fríðindi. Einnig skal meta til tekna sannan-
legan aðstöðumun bænda og viðmiðunarstéttanna. Á sama hátt er rétt að meta sem
jafngildi tekna hvers konar framlög sem samið kann að verða um við gerð almennra
launasamninga eða kjarasamninga bænda. Semja skal um tiltekið magn afurða í
hverri búgrein, sem bændum sé tryggt fullt verð fyrir. Í því sambandi er skylt að
taka tillit til halla, sem kann að verða af óhjákvæmilegum útflutningi landbún-
aðarvara, enda sé framleiðslumagn í eðlilegu samræmi við þau markmið, sem Al-
þingi setur.

13. gr.
Til ákvörðunar á framleiðslukostnaði og afurðaverði, sbr. 12. gr., skal

kjaranefnd gera verðlagsgrundvöll, sem sýni áætlaða vinnuþörf. fjármagnskostnað,
rekstrargjöld og afurðir bús, sem hefur sauðfjár- og nautgripaframleiðslu o.g er sem
næst meðalbúi að stærð og rekið er við eðlilegar framleiðsluaðstæður.
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A sama hátt skal nefndin gera verðlagsgrundvöll og ákveða verð á afurðum ann-
arra búgreina, enda komi fram um það óskir frá Stéttarsambandi bænda eða sér-
stökum hagsmunasamtökum þeirra er stunda viðkomandi búgrein.

t tengslum við verðlagningu búvara er aðilum heimilt að semja um fjárfram-
lög ríkisins til landbúnaðarins i þvi skyni að markmiðum 12. gr. verði náð. Þar á
meðal er heimilt að ákveða Irnmleiðslustyrki til einstakra byggðarlaga þar sem fram-
leiðsluskilyrði eru erfið. Einnig er heimilt að semja um tilhögun á niðurgreiðslum
búvöruverðs á innlendum markaði.

Samhliða því sem kjaranefnd fjallar um verðlagsgrundvöll og ákveður afurða-
verð samkvæmt 1. og 2. málsgrein þessarar greinar, skal hún að fengnum tillögum
Framleiðsluráðs landbúnaðarins fjalla um og ákveða vinnslu- og heildsölukostnað
mjólkur, slátur- og heildsölukostnað kjöts og hliðstæðan kostnað fyrir aðrar búvörur
er hún verðleggur og hækkun á söluverði vegna vaxta- og geymslukostnaðar á kjöti
og garðávöxtum.

Skylt er að gefa fulltrúum samtaka þeirra aðila er vinna að sölu og vinnslu
búvara kost á að mæta á fundum kjaranefndar þegar fjallað er um mál er varða
þá sérstaklega.

Verðlagsgrundvöllur til ákvörðunar afurðaverðs til framleiðenda gildir fyrir
eitt ár í senn frá byrjun verðlagstímahils. 1. september, en framlengist sjálfkrafa
um eitt ár sé honum ekki sagt upp fyrir 1. júní. Kjaranefnd getur þó komið sér
saman um annan uppsagnartima.

Verðlagningu skal jafnan lokið fyrir 10. september. Gildistaka nýs mjólkurverðs
miðast þó við 1. september en nýtt verð á öðrum búvörum við 10. september.

Náist ekki meirihluti um einstaka þætti verðlagningarinnar skal vísa þeim ágrein-
ingsatriðum til yfirnefndar, sbr. 18. gr.

14. gr.
Að loknum framangreindum ákvörðunum kjaranefndar er Framleiðsluráði heim-

ilt að ákveða tilfærslur í verði á milli vöruflokka innan hverrar búgreinar fyrir sig.
Einnig er því heimilt að ákveða frávik til hækkunar eða lækkunar á skráðu heild-
söluverði eftir árstímum eða markaðsástandi hverju sinni, enda skili heildarsala
ársins réttu meðalverði.

Í þessu sambandi eru Framleiðsluráði heimilar aðgerðir til verðjðfnunar milli
söluaðila, svo slík ákvörðun raski ekki möguleikum til þess að bændur fái sama
verð fyrir samskonar vöru á viðkomandi verðlagstímabili.

15. gr.
Framleiðsluráð landbúnaðarins ákveður smásöluverð einstakra vörutegunda og

skal það hafa hliðsjón af hinum almennu álagningarreglum er gilda á hverjum
tíma. Gefa skal fulltrúum smásöluaðila kost á að ræða við Framleiðsluráð áður en
ákvörðun er tekin í þessu efni.

16. gr.
Kjaranefnd gerir ársfjórðungslega breytingar á verðlagsgrundvelli þegar breyt-

ingar verða á rekstrarkostnaði og launum við búvöruframleiðslu samkvæmt upp-
lýsingum frá Hagstofu íslands. A sama hátt er heimilt að gera breytingar á vinnslu-
og dreifingarkostnaði eftir upplýsingum frá helstu sölufyrirtækjum landbúnaðarins.

17. gr.
Kjaranefnd skal breyta afurðaverði til framleiðenda til samræmis við launa-

breytingar verkamanna og iðnaðarmanna, sem verða á samningsttmanum.
Ef laun breytast vegna breyttrar kaupgreiðsluvísitölu skulu slikar launabreyt-
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ingar koma inn i launalið verðlagsgrundvallartns á sama tima og þær koma til
framkvæmda hjá viðmiðunarstéttunum. Verði bændur fyrir tjóni vegna dráttar á þvi,
að launabreytingar komi inn í verðlagsgrundvöllinn, skal það bætt á næsta verð-
lagstimabili.

Náist ekki meirihluti í kjaranefnd varðandi verðlagsbreytingar samkvæmt ákvæð-
um 16. og 17. greinar, skal vísa ágreiningsefnum til yfirnefndar til úrskurðar, sbr.
18. gr. Yfirnefnd tekur ágreiningsefnin þegar til meðferðar og úrskurðar svo fljótt
sem verða má.

18. gr.
Nú næst ekki meirihluti i kjaranefnd landbúnaðarins um verðlagningu búvöru,

eða semst ekki um fjárframlög ríkis eða aðrar aðgerðir til að ná því tekjumarkmiði,
sem sett er með 12. gr., og skal þá mólinu vísað til yfirnefndar.

Yfirnefnd skal þá ákveða verð á búvöru þannig að ákvæðum 12. gr. sé full-
nægt, í því sambandi getur hún einnig gert tillögur til ríkisstjórnarinnar um aðrar
aðgerðir, sem tryggja framleiðendum búvöru meðaltekjur fyrir störf sin i samræmi
við ákvæði 12. gr.

Landbúnaðarráðherra skipar þrjá menn í yfirnefnd. til eins árs i senn, einn
eftir tilnefningu fulltrúa framleiðenda í kjaranefnd landbúnaðarins, annan eftir til-
nefningu ríkisstjórnarfulltrúanna i kjaranefnd og hinn þriðja eftir tilnefningu Hæsta-
réttar Íslands og skal hann vera formaður. Skipa skal varamenn á sama hátt.

Yfirnefnd skal kynna sér þau gögn sem fram eru lögð. Henni er heimilt að afla
sér viðbótargagna, tefji það ekki störf hennar óeðlilega. A sama hátt er henni rétt
að kveðja til sín sérfróða menn til ráðuneytis. Yfirnefnd getur óskað þess að aðilar
tilnefni málflytjendur hvor af sinni hálfu til að skýra sjónarmið nefndarhlutanna.

Verksvið yfirnefndar nær aðeins til verðlagsgrundvallar og ákvörðunar á slátur-,
vinnslu- og heildsölukostnaði svo og ákvörðunar á vaxta- og geymslugjöldum. Tak-
ist ekki að ákvarða verð fyrir 10. september vegna tafa i kjaranefnd eða yfirnefnd,
skal bæta framleiðendum það tjón sem þeir kunna að verða fyrir af þeim sökum
með álagi á búvöruverð á sama verðlagstímabili.

Úrskurði yfirnefndar skal fylgja rökstudd greinargerð.
Úrskurðuryfirnefndar er bindandi.

IU. gr.
Hagstofa Íslands skal fyrir 10. ágúst ár hvert afla þeirra upplýsinga, sem kjara-

nefnd landbúnaðarins óskar eftir um framleiðslukostnað búvara. Framleiðsluráð
landbúnaðarins skal láta i té upplýsingar um afurðamagn. Þjóðhagsstofnun skal á
sama tíma afla gagna um launatekjur og fríðindi viðmiðunarstéttanna.

A sama tíma skilar Búreikningastota landbúnaðarins til kjaranefndar upplýs-
ingum um niðurstöður búreiknínga og öðrum þeim upplýsingum sem nefndin óskar
eftir að unnar séu úr búreikningum.

Kjaranefnd landbúnaðarins getur ákveðið að efna til sérstakra rannsókna i þvi
skyni að fá betri upplýsingar um þau atriði, er máli skipta fyrir verðlagningu bú-
vara, svo sem um framleiðslu- og dreifingarkostnað, vinnutíma o. fl.

Skylt er að stofna til slíkra rannsókna, ef annar nefndarhlutinn krefst þess. Skal
nefndin i þvi efl}i leita samstarfs við Hagstofu Islands, Búreikningastofu landbún-
aðarins, Framkvæmdastofnun ríkisins og aðrar opinberar stofnanir, að þvi leyti sem
rannsóknir þessar snerta starfssvið viðkomandi stofnana.

Telji umræddar stofnanir sig ekki hafa starfslið til þess að framkvæma þær
rannsóknir, er kjaranefnd landbúnaðarins hefur ákveðið að fram skuli fara, er nefnd-
inni heimilt að ráða til þess nauðsynlega starfskrafta, enda komi samþykki land-
búnaðarráðherra til.

Skylt er einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum að láta þeim, er rannsókn-
irnar framkvæma, i té nauðsynlegar upplýsingar.
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20. gr.
Reynist nauðsynlegt, til að fullnægja eftirspurn neytenda, að slátra sauðfé fyrir

10. september, skal ákveða verð á kjöti af því fé þeim mun hærra en hið væntanlega
haustverð, sem nemur áætluðum þyngdarauka kindanna, að viðbættum þeim auka-
kostnaði, sem fylgir því að slátra að sumrinu, samanborið við að slátra f sláturtíð
að haustinu.

Ákvæði 1. málsgreinar þessarar greinar gilda á hliðstæðan hátt um verðlagningu
garðávaxta, sem koma á markað fyrir 10. september. Skal verð þeirra við það miðað,
að tryggt verði framboð snemmvaxinna garðávaxta.

Í hvert skipti, sem Framleiðsluráð landbúnaðarins telur rétt að ákveðið sé sum-
arverö á kjöti eða garðávöxtum eða að breyta áður ákveðnu sumarverði samkvæmt 1.
og 2. málsgrein þessarar greinar, skal það tilkynna kjaranefnd búvöru óskir sinar
i þvi efni. Skal þá kjaranefnd taka málið til meðferðar og ákvörðunar. Náist ekki
samkomulag i nefndinni skal þvi skotið til úrskurðar yfirnefndar.

21. gr.
Enginn má kaupa eða selja búvðrur á öðru verði en ákveðið hefur verið sam-

kvæmt ákvæðum þessara laga.

22. gr.
Allar meiri háttar breytingar niðurgreiðslna búvöruverðs á innlendum mark-

aði skulu gerðar i samráði við kjaranefnd og Framleiðsluráð landbúnaðarins.
Framleiðsluráði skal jafnan gefinn kostur á að fjalla um slíkar breytingar á

fundi og gera álitsgerð um breytingar áður en þær koma til framkvæmda.
Niðurgreiðslum skal að jafnaði þannig hagað, að þær raski sem minnst verð-

hlutföllum milli skyldra vöruflokka, sem falla undir verðákvarðanir kjaranefndar.
Þegar ákveðið hefur verið að greiða einhverja vörutegund niður skal jafnan

hafður til viðmiðunar vinnslu- og dreifingarkostnaður á viðkomandi vörutegund.
Heimilt er að gera frávik frá þessu, ef sérstaklega stendur á, og ekki er hætta á að
slík aðgerð hafi í för með sér röskun á eðlilegri sölustarfsemi eða framleiðslu á við-
komandi vörutegund.

Heimilt er kjaranefnd landbúnaðarins, sbr. 3. málsgrein 13. gr., að semja um
niðurgreiðslu á innvegið magn vöru, t. d. mjólkur, enda verði þá útsöluverði hennar
svo og vinnsluvara mjólkur breytt til samræmis við þá niðurgreiðslu. Skal þá taka
tillit til þess við greiðslu útflutningsbóta, sbr. 23. gr.

:(';innig er kjaranefnd heimilt að semja um að hluti niðurgreiðslna einhverrar
vörutegundar sé greiddur framleiðendum án tillits til framleiðslumagns, enda komi
til samþykki þeirra aðila, sem tilnefna menn í nefndina. Þá er einnig heimilt að
verja niðurgreiðslufé til að greiða niður kostnaðarliði við búrekstur, svo sem áburð.'" - ...

23. gr.
Næstu fimm árin eftir gildistöku þessara laga veitir ríkissjóður tryggingu sem

árlega skal vera 10% af heildarverðmæti landbúnaðarframleiðslunnar miðað við
verðlagsgrundvallarverð á viðkomandi verðlagsári til greiðslu á halla sem bændur
kunna að verða fyrir af útflutningi landbúnaðarafurða.

Heimilt er að færa fé af tryggingu þessari á milli ára eftir því sem um semst í

kjarasamningum milli ríkisvaldsins og bænda og Alþingi samþykkir.

24. gr.
Kjaranefnd gerir tillögu til Byggðasjóðs um framlög til styrktar búsetu i þeim

landshlutum þar sem hætta er á eyðingu byggðar, eða skortur verður á búvöru.
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25. gr.
Landbúnaðarráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd III. og V.

kafla laga þessara. Skal þar m. a. kveða nánar á um timamörk varðandi skipun og
störf kjaranefndar og yfirnefndar, vinnubrögð við samningagerð, gildistíma samn-
inga, endurskoðunarrétt og uppsagnartíma.

Einnig skal kveða á um framreikning verðlags þegar verðlagsgrundvelli er ekki
sagt upp.

26. gr.
Kostnaður við framkvæmd III. og V. kafla þessara laga greiðist úr rikissjóði.

ÞÓ skal Framleiðsluráð standa straum af kostnaði við öflun gagna, sem það leggur
fyrir kjaranefnd landbúnaðarins, sbr. 19. gr. og 4. málsgr. 13. gr.

VI. KAFLI
Um kjöt og sláturafurðir búfjár.

27. gr.
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur yfirumsjón með málum er varða slátrun

og sölu kjöts og sláturafurða.
Það gerir þær ráðstafanir, er það telur þurfa, til þess að innlendi markaðurinn

fyrir kjöt og slátur nýtist sem best og að fullnægt verði sanngjörnum óskum neyt-
enda. Það getur ennfremur takmarkað flutning á kjöti og sláturafurðum af sauð-
fé og nautgripum milli markaðssvæða, ef það telur það hagkvæmara fyrir söluna.

28. gr.
Heimild Framleiðsluráðs landbúnaðarins þarf til þess að mega kaupa búfé til

slátrunar, og versla með afurðir þess í heildsölu. Gildir þetta um sauðfé, geitfé, stór-
gripi, svín, alifugla og önnur húsdýr sem alin eru til manneldis.

Sláturleyfi skal veita þeim félögum og einstaklingum, sem fullnægja skilyrðum
laga nr. 30 frá 28. apríl 1966, um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum.

Framleiðsluráð getur ákveðið tölu sauðfjár og nautgripa, sem leyfishafi má
slátra til sölu. Það getur hlutast til um hvernig meðferð og verkun afurðanna skuli
háttað.

Sláturleyfishöfum er skylt að láta fara fram mat og heilbrigðisskoðun á öllum
sláturafurðum sem um er rætt i þessari grein

29. gr.
Þeir sem slátra búfé til sölu skulu gefa Framleiðsluráði skýrslu um slátrun

mánaðarlega eða oftar ef þurfa þykir, staðfesta af kjötmatsmönnum og standa skil
á lögboðnum gjöldum til Framleiðsluráðs.

Framleiðsluráð getur svipt leyfishafa sláturleyfi, hafi hann ekki greitt þau
gjöld sem honum er skylt að innheimta, eftir að tiltekinn greiðslufrestur hefur
verið veittur eða hafi hann brotið önnur ákvæði laga þessara eða fyrirmæli, sem
sett eru samkvæmt þeim. .

VII. KAFLI
Um sölu mjólkur og mjólkurafurða.

30. gr.
Framleiðsluráð hefur á hendi yfirumsjón mjólkursölumála landsins. Skal það

stuðla að því, að ávallt sé næg neyslumjólk og mjólkurvörur til sölu á verslunar-
stöðum, þar sem stöðugur markaður fyrir þessar vörur er fyrir hendi og líkur
benda til, að markaður vinnist með skipulagðri sölu.

Framleiðsluráð skal fylgjast með sölu mjólkur og mjólkurvara um land allt,
ásamt þörfum neytenda fyrir þessar vörur.
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31. gr.
Framleiðsluráð ákveður skipan mjólkursölusvæða eftir því sem best hentar

framleiðslu- og markaðsaðstæðum.

32. gr.
Framleiðendur sölumjólkur á hverju mjólkursölusvæði kjósa sér stjórn er hefur

ft hendi umsjón mjólkurmálanna á því sölusvæði.
Nú eru starfandi fleiri en eitt mjólkurbú á sama mjólkursölusvæði sem hafa

á hendi daglega sölu á mjólk og rjóma til neytenda, skulu þau þá hafa sameigin-
lega yfirstjórn er nefnist samsölustjórn. Þau kjósa á aðalfundi mjólkurbúanna
fulltrúa á sameiginlegan fulltrúafund fyrir mjólkursölusvæðið, sem svo kýs stjórn
samsölunnar á þvi svæði.

33. gr.
Stjórn mjólkursamsölu framkvæmir verðjöfnun mi1li starfandi mjólkursam-

laga innan viðkomandi mjólkursölusvæðis. Verðjöfnunin skal jafnan við það miðuð,
eftir því sem við verður komið, að mjólkurframleiðendur á mjólkursölusvæðinu
fái sama verð, á hverjum árstíma, fyrir mjólk sína komna að mjólkursamlagt. Skylt
er að greiða hæst verð fyrir 1. flokks mjólk, en stiglækkandi fyrir aðra flokka.

34. gr.
Þar sem eitt mjólkurbú er starfandi eða samsölustjórn samkvæmt ákvæðum

!l2. ~. skal það eða hún annast alla heildsöludreifingu á mjólk, rjóma, súrmjólk,
skvrí, jógúrt og öðrum hliðstæðum mjólkurafurðum. Heildsöluaðilinn skal sjá um
að ætið sé nóg af þessum vörum ú sölusvæði hans sé þess nokkur kostur.

35. gr.
Mjólknrsamlögum og verslunum. er selja mjólk o~ mjólkurvörur ber að hlíta

verðákvörðunum kjaranefndar landbúnaðarins og má aldrei grípa til sölustöðvunar
á mjólk og skyldum vörum þó að ósamkomulag kunni að koma upp út af verðlagn-
ingu þeirra.

Rétt til að fá mjólk og miólkurvðrur í heildsölu hafa auk smásöluverslana
eftirtaldir aðilar: sjúkrahús, veitingahús, matsðlustaðir, mötuneyti og brauðgerðar-
hús. Heimflt er að binda afgreiðslur til þessara aðila við vörumagn, sem svarar til
50 1ftra af rrðmjólk á dag.

Verslanir, sem leyfi hljóta til sölu á mjólk, rjóma og skyri, skulu einatt hafa
á boðstólum aI1ar vörutegundir sem mjólkursamsala ogmjólkursamlög hafa til
sölu á hverium tfma.

Heildsðluaðila (samsðlu eða míólkurbúi) er heimilt að selja mjólk og mjólkur-
vörur á hinu skráða smásöluvertil til aðila. sem ekki reka smásöluverslun.

36. gr.
Ekki má selja mjólk eða almennar mjólkurafurðir til annarra verslana en

þeirra. er fengið hafa samþykki heilbrigðisyfirvalda í viðkomandi sveitarfélagi til
sðlunnar. Skal i þeim efnum fylgt ákvæðum gildandi lllgll og reglugerða á hverjum
Uma. . . '~''-'''''''''''''"!'I!''

Öll mjólk o~ allur riómi. sem seldur er frá sölllmiðstöð mjólkurbúa samkvæmt
lögum þessum, skal vera gerilsneyddur.

37. gr.
Nú kemur upp deila milli mjólkurbúa og framleiðenda á einhverju sölusvæði

um móttöku mjólkur eða önnur atriði varðandi samskipti þessara aðila, og skal
þá Framleiðsluráð leitast við að [afna ágreining milli málsaðila og úrskurða, ef með
þarf.
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38. gr.
Nú telja héraðsdýralæknir, mjólkureftirlitsmaður eða héraðslæknir, að mjólk

frá einhverjum framleiðanda sé ekki söluhæf, og geta þeir þá hver um sig eða allir
saman krafist stöðvunar á mjólkursölu frá v'iðkomandi framleiðanda.

Telji heilbrigðisnefnd eða héraðslæknir meðferð sölumjólkur áfátt hjá sölu-
aðila, getur heilbrigðisnefndin stöðvað mjólkursölu frá þeim aðila og krafist úrb6ta
ú þvi, sem áfátt er áður en leyfi er veitt að nýju. Um slíkar aðgerðir ber nefnd-
inni að hafa samráð við Heilbrigðiseftirlit rfkísins og heilbrigðisráðuneytið svo sem
fyrir er mælt i reglugerð um sölu og dreifingu mjólkur.

39. gr.
Nú kemur i ljós, að vöntun er á mjólk og mjólkurvörum, og skal þá Fram-

leiðsluráð hlutast til um, i samráði v'ið Búnaðarfélag íslands, mjólkurframleiðendur
'1 hlutaðeigandi mjólkursölusvæði og forráðamenn hlutaðeigandi kaupstaða og kaup-
túna, að bót fáist á mjólkurskortinum, t. d. með bættum samgöngum, eða öðrum
ráðum.

40. gr.
Sé talin nauðsyn á að endurbyggja mjólkurstöð eða mjólkursamlag skal stjórn

þess sækja um leyfi til framkvæmdarinnar til Framleiðsluráðs. Framleiðsluráð
fletur krafist þess að byggingu stöðvarinnar sé hagað þannig að hún geti unnið þá
vöru sem hagkvæmast er fyrir heildarskipulag mjólkurvinnslunnar i landinu og að
ýtrustu hagkvæmni sé gætt við byggingu stöðvarinnar.

41. gr.
Sölumiðstöð sú sem stofnsett hefur verið af heildsöluaðiJum nýmjólkm og

'njólkurafurða, i því augnamiði að samræma framleiðslu og sölu á smjöri og ostum,
Osta- og smjörsalan, skal hafa með höndum alla heildsölu á þeim vörum. Hún skal
, samráði við Framleiðsluráð vinna að aukinni vöruvöndun, fjölbreytni i fram-
leiðslunni, verkaskiptingu mjólkursamlaganna til hagræðis og sparnaðar i rekstri.

Osta- og smjörsalan skal sjá um dreifingu varanna og kappkosta að hagnýta
markaðina sem best og fullnægja sanngjörnum óskum neytenda. Framleiðsluráð setur
henni nánari starfsreglur í samráði við stjórn hennar.

VIII. KAFLI
Um sölu og dreifingu eggja.

42. gr.
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi yfirumsjón með sölu og dreif-

ingu eggja i landinu. Það skal stuðla að nægu framboði á eggjum og að markaður-
inn nýtist sem best þannig að fullnægt verði sanngjörnum óskum framleiðenda og
reytenda.

43. gr.
Framleiðsluráð getur viðurkennt Samband eggjaframleiðenda sem heildsölu-

aðila allra eggja í landinu, enda sé það opið öllum framleiðendum og meirihluta-
samþykkl innan samtakanna liggi að baki ósk þeirra um slika viðurkenningu.

44. gr.
Eggjasölusamlngt sem viðurkennt hefur verið. sbr. 43. gr., er heimilt að halda

eftir flm að 10% af skráðu heildsöluverði til að mæta kostnaði við flokkun, mat á
eggjum, dreifingu þeirra og markaðsjöfnun.

Reglugerð, sem landbúnaðarráðherra setur að fengnum tillögum Sambands eggja-
framleiðenda, skal kveða nánar á um búnað og rekstur eggjadreifingastöðva, um
mat og flokkun eggja og skipulag á sölu þeirra.
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IX. KAFLI
Um sölu mat jurta og gróðurhúsaframleiðslu.

45. gr.
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi yfirumsjón með sölu og dreifingu

mat jurta- og gróðurhúsaframleiðslu landsins. Það skal stuðla að því, að markaður-
inn nýtist sem best og að fullnægt verði sanngjörnum óskum framleiðenda og neyt-
enda. Það getur haft eftirlit með meðferð mat jurta og stuðlað að bestu aðferðum
við ræktun, flutning, geymslu og vinnslu þeirra, samkvæmt nánari ákvörðun i
reglugerð.

46. gr.
Enginn má versla með kartöflur, gulrófur, gulrætur, kál eða annað grænmeti né

neinskonar gróðurhúsaframleiðslu í heildsölu nema með leyfi Framleiðsluráðs. Slik
leyfi skal veita til eins árs i senn.

47. gr.
Landbúnaðarráðuneytið hefur einkarétt til að flytja til landsins kartöflur, nýtt

grænmeti og blóm. Ákvæði þetta tekur þó ekki til skipa og flugvéla, sem koma i
landhelgi og hafa innanborðs kartöflur og grænmeti, ef birgðirnar eru, að áliti
hlutaðeigandi tollyfirvalda, eigi meiri en svo, að hæfilegur forði sé handa áhöfn og
farþegum.

48. gr.
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi yfirstjórn og rekstur Grænmetis-

verslunar landbúnaðarins, sem annast verslun með kartöflur, gulrófur og annað
grænmeti. Stjórn Grænmetisverslunar landbúnaðarins skal skipuð þremur mönnum
og þremur til vara, kosnum til tveggja ára í senn. Kosning skal fara fram í hvert sinn
er Framleiðsluráð hefur verið skipað að nýju. Stjórnin ræður versluninni fram-
kvæmdastjóra. Heimilt er að veita fulltrúum kartöfluframleiðenda, einum af Suður-
landi og einum af Norðurlandi, rétt til að sitja stjórnarfundi Grænmetisverslunar-
innar með málfrelsi og tillögurétti.

49. gr.
Grænmetisverslun landbúnaðarins velur sér nægilega marga umboðsmenn til að

annast móttöku á kartöflum og öðrura garðávöxtum.

50. gr.
Grænmetisverslun landbúnaðarins vinnur að því, að komið verði upp geymsl-

um fyrir garðávexti og grænmeti þar sem hentugt þykir. Grænmetisverslun land-
búnaðarins skal leitast við að tryggja árvissa sölu garðávaxta og að taka á móti
og koma i verð þeim hluta garðávaxtaframleiðslunnar, sem selst ekki til mann-
eldis hverju sinni.

51. gr.
Framleiðsluráði er heimilt að skipta landinu í sölusvæði fyrir garðávexti, ef

ástæða þykir til, og ennfremur að verðjafna flutningskostnað garðávaxta milli fram-
leiðslusvæða til að nýta betur markaðina.

52. gr.
Grænmetisverslun landbúnaðarins sér um, að ávallt sé völ á heilbrigðu, völdu

útsæði. Skal hún þess vegna sjá um stofnræktun úrvals kartöfluafbrigða, og sé sú
ræktun háð ströngu heilbrigðiseftirliti.
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53. gr.
Framleiðsluráð landbúnaðarins getur viðurkennt Sölufélag garðyrkjumanna sem

heildsöluaðila fyrir gróðurhúsaframleiðslu, enda sé það opið öllum ylræktarbændum,
og meirihlutasamþykki innan samtakanna liggi að baki ósk þeirra um slíka viður-
kenningu.

Nú hefur Sölufélag garðyrkjumanna verið viðurkennt samkvæmt fyrri máls-
grein og er þá öðrum aðilum óheimilt að afhenda vörur þær sem hér um ræðir
til smásöluverslana nema með leyfi Framleiðsluráðs.

54. gr.
Landbúnaðarráðherra setur reglugerð um framkvæmd þessa kafla laganna, þar

sem m. a. er kveðið á um:
1. Starfsemi Grænmetisverslunar landbúnaðarins.
2. Flokkun og mat garðávaxta.
3. Stofnræktun úrvals tegunda.
4. Ráðstafanir til að greiða fyrir sölu úrvals mat jurta, þegar mikið berst á mark-

aðinn.
5. Um innflutning erlendra kartaflna og garðávaxta, blóma og gróðurhúsaafurða.

X. KAFLI
Um verðmiðlun.

55. gr.
Verðmiðlun á búvörum skal haga þannig, að sama verð fáist fyrir samskonar

vörur komnar á vinnslu stað miðað við meðalvinnslukostnað og nýtingu. Verðjöfn-
unargjald skal teljast til dreifingarkostnaðar. Skal því hagað þannig:

a) Kjöt: Af öllu kindakjöti skal greiða sérstakt gjald, er nota skal til verðjöfn-
unar. Við verðjöfnun er Framleiðsluráði heimilt að taka tillit til mismunandi
fjármagnskostnaðar sláturhúsa og mismunandi flutningskostnaðar frá sláturhúsi
til markaðsstaðar. Auk þess er Framleiðsluráði heimilt að jafna flutningskostnað
sláturfjár að sláturhúsi þegar svo stendur á að slík jöfnun getur leitt til hag-
kvæmari rekstrar og sameiningar sláturhúsa.

Þá er Framleiðsluráði heimilt að taka upp verðjöfnun á öðrum kjötaf-
urðum er taki til svipaðra aðstæðna og segir í grein þessari varðandi kinda-
kjöt.

b) Mjólk og mjólkurvörur ~ Greiða skal sérstakt gjald af allri innveginni mjólk
í mjólkursamlög og skal verja því til þess að koma á hentugri vinnu skiptingu
milli þeirra svo og til verðmiðlunar milli mjólkursölusvæða. Í því sambandi er
heimilt að taka tillit til mismunandi fjármagnskostnaðar mjólkurbúanna.

Ennfremur er Framleiðsluráði heimilt að taka tillit til birgðahalds mjólkur-
búanna þegar verðjöfnun er ákveðin á milli þeirra.

Heimilt er að verja fé til jöfnunar á flutningskostnaði mjólkur að samlagi
þar sem þörf krefur að mati Framleiðsluráðs.

e) Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af eggjum, sbr. ákvæði 44. gr.
d) Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af kartöflum og öðrum garðávöxtum,

sbr. ákvæði 51. gr.
e) Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af öllum búvörum til að jafna halla af

útflutningi, ef verðábyrgð samkvæmt 12. gr. og 23. gr. nægir ekki og önnur
úrræði eru ekki fyrir hendi.

56. gr.
Nú kemur í ljós, að mjólkurþörf einstakra byggðarlaga verði aðeins fullnægt

með kostnaðarsömum flutningum milli sölusvæða, og er Framleiðsluráði þá heim-
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ilt að styrkja þá flutninga. Ber kjaranefnd landbúnaðarins að taka tillit til auka-
kostnaðar, er af slíku leiðir, fáist ekki fé til þessa eftir ákvæðum 24. gr. því fé,
sem kjaranefnd landbúnaðarins ákveður að verja megi í þessu skyni, skal haldið
aðskildu frá öðru ráðstöfunarfé Framleiðsluráðs.

57. gr.
Framleiðsluráð ákveður árlega, hve há verðmiðlunargjöld skulu tekin í sam-

ræmi við ákvæði 55. gr., til þess að miðla í hverju tilviki sem þar um ræðir, svo
og til að standa straum af framkvæmd þessara laga, þar á meðal kostnaði við
starfsemi Framleiðsluráðs (sjá þó 26. gr.).

58. gr.
Sláturleyfishafar og stjórnir mjólkursamlaga eða mjólkursölusvæða og aðrir,

sem versla með gjaldskyldar vörur samkvæmt 55. gr., skulu standa Framleiðsluráði
skil á verðjöfnunargjöldum samkvæmt fyrirmælum þess. Selji framleiðandi búvörur
sínar beint til neytenda ber honum að standa skil á verðjöfnunargjöldum til Fram-
leiðsluráðs.

Gjöld þessi er heimilt að taka lögtaki.
Framleiðsluráð annast um framkvæmd verðjöfnunar og aflar sér þeirra gagna,

sem þörf er á i því skyni. Skylt er einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum að
veita Framleiðsluráði upplýsingar er að þessu lúta og þær geta í té látið.

XI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

59. gr.
Landbúnaðarráðherra setur með reglugerðum nánari ákvæði um framkvæmd

laga þessara að fengnum tillögum Framleiðsluráðs.
Nú eru teknar upp nýjar búgreinar, s. s. loðdýrarækt, fiskeldi o. fl., er njóta

sömu réttinda og taka á sig sömu skyldur og aðrar greinar landbúnaðarins, og er
þá Framleiðsluráði heimilt að hlutast til um sölumál þeirra eftir nánari ákvæðum
í reglugerð sem landbúnaðarráðherra setur.

Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða sam-
kvæmt þeim, skal farið sem opinber lögreglumál. Varða brot sektum frá kr. 50000-
kr. 500000, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Ef aðili, sem
samkvæmt lögum þessum er skylt að gefa Framleiðsluráði skýrslu eða upplýsingar,
tregðast við að láta þær í té, má beita dagsektum frá kr. 1 OOO-kr. 100000.

60. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Úr gildi falla lög nr. 101/1966.

Greinargerð.
Lögin um Framleiðsluráð landbúnaðarins voru samþykkt á Alþingi 5. júní 1947.

Þótt þrivegis hafi verið gerðar breytingar á lögunum, standa þau i meginatriðum
óbreytt eins og þau voru fyrst samþykkt fyrir tæpum 32 árum.

Á þeim tíma sem síðan er liðinn hafa orðið stórfelldar breytingar í þjóðfélag-
inu á flestum sviðum. Á þetta ekki síst við um landbúnaðinn. Miklar breytingar
hafa orðið á framleiðslu, vinnslu og sölu búvara og óskir neytenda hafa breyst.
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Megintilgangur laganna var að tryggja næga búvöruframleiðslu í landinu í
samræmi við þarfir þjóðarinnar og tryggja bændum tekjur sem væru sambærilegar
við tekjur annarra stétta.

Þegar lögin voru sett var skortur á mjólk og kindakjöti og var svo allt til loka
6. áratugsíns hvað mjólkurframleiðsluna varðar. Síðan 1961 hefur stöðugt þurft ats
flytja út mjólkurvörur. Kindakjöt hefur verið flutt út árlega frá 1957. Útflutningur
þessara afurða hefur verið mjög mismikill eftir árum vegna áhrifa árferðis, en
vaxandi síðustu þrjú árin. Lögin gerðu ekki ráð fyrir að þörf yrði á aðgerðum
til að hamla gegn offramleiðslu og ekki hefur náðst samstaða um lögfestingu slíkra
heimilda fyrr en á þessu þingi.

Hitt meginmarkmið laganna, tekjumarkmiðið, hefur ekki náðst. Lögin gera
ekki ráð fyrir að því megi ná nema með verðlagningu búvara. Viðleitni Sex-manna-
nefndar til að ná þessu marki hefur því eingöngu beinst að hækkun búvöruverðsins,
en ekki hafa verið tök á að semja um félagslegar umbætur eða fyrirgreiðslu sem
komið gæti í þeirra stað að einhverju leyti.

Verðlagskerfið hefur skort sveigjanleika ti] að hægt væri að hagræða verði og
vöruframboði í samræmi við breyttar aðstæður og neysluvenjur. Ekki hefur verið
heimilt að ráðstafa niðurgreiðslu- og útflutningsbótafé nema til lækkunar á smá-
söluverði eða til að greiða beinan halla af útflutningi búvara.

Árið 1966 óskaði aðalfundur Stéttarsambands bænda eftir breytingum á lögunum
í þá átt að lögfestar yrðu heimildir til framleiðslustjórnunar og árið 1968 óskaði
Stéttarsambandið eftir því að fyrirkomulagi verðlags samninga yrði breytt, Sex-manna-
nefnd lögð niður, og teknir upp beinir samningar um verðlags- og kjaramál milli
ríkisins og bænda.

Hafa þessar óskir bænda verið margítrekaðar síðan.
Árið 1972 skipaði þáverandi landbúnaðarráðherra nefnd til að endurskoða

Framleiðsluráðslögin. Nefndin varð sammála og skilaði tillögum að frumvarpi til
breytinga á lögunum. Lagði nefndin m. a. til að teknir yrðu upp beinir samningar
milli ríkis og bænda um verðlags- og kjaramál og lögfestar heimildir til fram-
leiðslustjórnunar. Einnig lagði nefndin til ýmsar breytingar á lögunum í samræmi
við breyttar aðstæður.

Frumvarpið var lagt fram á Alþingi en hlaut ekki afgreiðslu.
Árið 1976 var enn skipuð nefnd til að endurskoða lögin. Var sú nefnd skipuð

tveim fulltrúum bænda, fulltrúa frá Vinnuveitendasambandi Íslands, fulltrúa frá
Alþýðusambandi Íslands og formanni skipuðum af landbúnaðarráðherra.

Nefnd þessi skilaði af sér 6. mars s. I. en náði ekki samkomulagi um sum veiga-
mestu atriði laganna, m. a. fyrirkomulag verðlagssamninga, og skilaði því meiri-
hluta- og minnihlutaáliti.

Álit Framleiðsluráðslaganefndar voru send Búnaðarþingi 1979 til umsagnar og
el' umsögn þess prentuð með frumvarpinu sem fylgiskjal. (Fskj. I).

Frumvarp þetta var sent Stéttarsambandi bænda til umsagnar og fylgir um-
sögn aukafundar þess hér með á fskj. II.

Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir svo um málefni landbúnaðarins:
"Stefnt verði að sem hagkvæmustu rekstrarformi og rekstrarstærð búa og að

framleiðsla landbúnaðarvara miðist fyrst og fremst við innanlandsmarkað.
Skipuð verði samstarfsnefnd bænda og neytenda, sem stuðli að aukinni fjöl-

breytni í búvöruframleiðslu og til samræmingar óskum neytenda með aukna innan-
landsneyslu að marki.

Endurskoðað verði styrkja- og útflutningsbótakerfi landbúnaðarins með það
að marki að greiðslur komi bændum að betri notum en nú er.

Lögunum um Framleiðsluráð landbúnaðarins verði breytt, m. a. á þann hátt
að teknir verði upp beinir samningar fulltrúa bænda og ríkisvaldsins um verðlags-,
framleiðslu- og önnur hagsmunamál landbúnaðarins. Jafnframt verði Framleiðslu-
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ráði veitt heimild til að hafa með verðlagningu áhrif á búvöruframleiðslu í sam-
ræmi við markaðsaðstæður."

Í samræmi við þessi ákvæði samstarfsyfirlýsingarinnar er þetta frumvarp flutt.
Í frumvarpinu eru opnaðar leiðir til að ná þeim markmiðum sem í samstarfsyfir-
lýsingunni felast. Frumvarpið er byggt á áliti meirihluta Framleiðsluráðslaganefndar
með nokkrum breytingum frá hendi ráðuneytisins. Það gerir ráð fyrir því að Alþingi
setji með ályktun meginmarkmið landbúnaðarstefnunnar næstu árin og er liður í
nýrri heildar stefnumörkun fyrir landbúnaðinn. Einn megintilgangur með setningu
nýrra laga er að tryggja að framleiðsla landbúnaðarvara verði í sem nánustu sam-
ræmi við þau framleiðslumarkmið sem Alþingi setur og jafnframt að markmiðum
um tekjur búvöruframleiðenda og framfarir og hagkvæmni í búvöruframleiðslunni
verði náð.

Frumvarpið gerir ráð fyrir beinum samningum um verðlags- og kjaramál milli
ríkisins og bænda. Slíkir samningar yrðu í höndum sex manna, þremur frá hvorum
aðila.

Lagt er til að gerð verði 5 úra áætlun um þróun búvöruframleiðslunnar á
grundvelli stefnumörkunar Alþingis og verðlag afurða bundið því að framleiðslan
verði í eðlilegu samræmi við þau markmið.

Tekjumarkmið fyrir bændastéttina er tryggt stórum betur en í gildandi lögum,
meðal annars með því að fela yfirnefnd það hlutverk, náist ekki meirihluti í kjara-
nefnd, að ákveða verð á búvörum þannig að tryggt sé að tekjumarkmiðin náist.
Aftur á móti er útflutningsbótatrygging í núverandi mynd felld niður að 5 árum
liðnum.

Veigamestu breytingarnar er að finna í 5 fyrstu köflum laganna. Í I. kafla eru
m. a. ákvæði um að gera skuli 5 ára áætlun CIm þróun búvöruframleiðslunnar í
samræmi við stefnumörkun Alþingis. Hliðstæð ákvæði er ekki að finna í gildandi
lögum.

Þingsályktunartillaga um slíka stefnumörkun í landbúnaði var lögð fram á síð-
asta þingi og gert er ráð fyrir endurflutningi hennar nú. Þar er gert ráð fyrir að
draga úr framleiðslu nautgripa- og sauðfjárafurða á næstu 5 árum svo verulega
dragi úr þörf fyrir útflutningsbætur.

Í II. kafla, sem fjallar um skipan og verkefni Framleiðsluráðs, er gert ráð
fyrir mjög auknum heimildum þess og bændasamtakanna til að hafa áhrif á þróun
búvöruframleiðslunnar, ákvæði eru um samráð við fulltrúa neytenda og verslunar-
aðila um málefni er varða framleiðslu og neyslu búvara og um heimildir Fram-
leiðsluráðs til að hlutast til um staðarval og skipulag vinnslustöðva landbúnaðarins
í samræmi við markaðsaðstæður og hagkvæmar rekstrareiningar.

III. kafli fjallar um kjaranefnd landbúnaðarins. Þar er gert ráð fyrir að teknir
verði upp samningar milli ríkisins og bænda um kjör bænda og verð á búvörum
til framleiðenda og í heildsölu. Heimilt verði að ráðstafa niðurgreiðslufé á fleiri
vegu en verið hefur, ef henta þykir.

IV. kafli fjallar um stjórnun framleiðslu. Meginatriði þess kafla er grein sam-
hljóða breytingu þeirri á lögunum sem Alþingi samþykkti 6. april. Þessi kafli er
allur nýmæli.

V. kafli fjallar um verðákvörðun og verðskráningu. Þar er m. a. gert ráð fyrir
að bændum verði tryggðar meðaltekjur fyrir störf sin í samræmi við rauntekjur
verkamanna og iðnaðarmanna.

Þessu marki verði náð með verðlagningu búvara innanlands og framlögum til
landbúnaðarins sem um kann að semjast og sem metin verði jafngildi tekna. Skylt
verði að taka tillit til halla sem verða kann af óhjákvæmilegum útflutningi búvara,
enda sé framleiðslumagn í eðlilegu samræmi við markmið þau er Alþingi setur.
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Síðari kaflar frumvarpsins eru að efni til að mestu samhljóða gildandi lögum,
en ákvæðin færð til samræmis við breyttar aðstæður. Tekinn er upp nýr kafli um
sölu og dreifingu eggja, og heimildir til verðjöfnunar rýmkaðar.

Þess skal getið, að frumvarp þetta er í mörgum atriðum samhljóða frumvarpi
því sem lagt var fyrir Alþingi árið 1972 en náði þá ekki fram að ganga.

Athugasemdir við einstakar greinar.
Um 1. og 2. gr.

Greinarnar fjalla um tilgang laganna, sem er að tryggja að þeim markmiðum
verði náð sem Alþingi setur um framleiðslu búvara, tekjur búvöruframleiðenda og
um framfarir og aukna hagkvæmni í búvöruframleiðslunni, vinnslu og sölu búvara.

Gera skal áætlun til 5 ára í senn um þróun búvöruframleiðslunnar í samræmi
við stefnumörkun Alþingis. Ákvæði þessi eru nýmæli í lögum.

Um 3. gr.
Greinin er að efni til í samræmi við gildandi lög. Lagðar eru til nokkrar orða-

lagsbreytingar.
Skýrar er kveðið á um kjör fulltrúa mjólkursamlaganna utan sölusvæðis Reykja-

víkur í Framleiðsluráði og sett ákvæði um það, að hagsmunafélög einstakra bú-
greina eigi rétt til að senda áheyrnarfulltrúa á fundi Framleiðsluráðs þegar rætt
er um málefni þeirra. Akvæðín eru höfð almenn í stað þess að binda þau við til-
tekin samtök.

Um 4. gr.
Greinin fjallar um verkefni Framleiðsluráðs og er að meginefni samhljóða

gildandi lögum. Nokkrar breytingar eru þó gerðar á greininni í samræmi við nýja
stefnumörkun, sem felst í frumvarpinu, svo sem beina samninga bændastéttarinnar
við ríkið, stefnumörkun Alþingis og áætlanagerð um landbúnaðarframleiðsluna í
samræmi við hana.

Þetta kemur fram í 2. tölulið þar sem segir að Framleiðsluráð skuli hafa sam-
vinnu við Búnaðarfélag Íslands og landbúnaðarráðuneytið um að gera framleiðsl-
una hagkvæmari og aðlaga hana þörfum þjóðarinnar í samræmi við þá stefnu sem
Alþingi markar.

í 5. tölulið eru ný ákvæði, sem segja að Framleiðsluráð skuli beita sér fyrir
gerð áætlana um þróun landbúnaðarins í samvinnu við landbúnaðarráðuneytið,
Búnaðarfélag Íslands, búnaðarsamböndin og þær stofnanir sem vinna að áætlana-
gerð í þjóðfélaginu.

Þetta ákvæði er nýtt. Samskonar ákvæði er að finna í breytingartillögum nefndar
þeirrar "sjömannanefndar" sem landbúnaðarráðherra skipaði á s.L vori til að gera
tillögur um úrbætur í framleiðslu- og sölumálum landbúnaðarins. Er það eitt megin-
efni tillagna nefndarinnar til breytinga á lögunum að slíkar áætlanir verði gerðar
um þróun landbúnaðarins og framleiðslumagnið ráðist í framtíðinni af skipulagningu
á framkvæmdum og fjárfestingu þannig að ekki þurfi að beita skammtímaráðum
til að stjórna henni.

Þar sem talað er um stofnanir sem vinna að áætlanagerð i þjóðfélaginu er fyrst
og fremst átt við byggðadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins, en jafnframt má
benda á að víða hafa landshlutasamtök sveitarfélaga sýnt slíkri áætlanagerð áhuga
og lagt hönd að verki.

10. liður er nýr. Þar er Framleiðsluráði skylt að efna eigi sjaldnar en einu
sinni á ári til fundar með þeim aðilum sem hagsmuna hafa að gæta við búvöru-
framleiðsluna og aðstöðu hafa til að hafa áhrif á hana. Þar eru tilnefndir fulltrúar
ríkisstjórnar, Búnaðarfélags Íslands, Stofnlánadeildar landbúnaðarins, Alþýðusam-
bands íslands og aðrir fulltrúar neytenda og fulltrúar smásöluaðila. En að sjálf-
sögðu er ekki litið á þetta sem tæmandi upptalningu. A fundum þessum er eðlilegt
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að rædd yrðu bæði markmið og leiðir CI' varða búvöruframleiðsluna. Er þetta ákvæði
í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Samsvarandi ákvæði er að
finna í tillögum "sjömannanefndar."

11. liður er nýr, miðað við gildandi lög, en með því ákvæði er Framleiðsluráði
heimilað að setja reglur til að samræma )'mis atriði, er varða útborgun til bænda.
Sama er lagt til í tillögum .,sjömannanefndar."

Þá er 12. liður nýr. Þar er gert ráð fyrir að Framleiðsluráð hlutist til um stærð,
gerð og staðarval vinnslustöðva landbúnaðarins og stuðli með því að aukinni hag-
ræðingu á þessu sviði og skynsamlegri nýtingu fjármagns.

Um 5. gr.
Greinin er sama efnis og tvær fyrstu málsgreinar 3. greinar gildandi laga.

Nokkru skýrar er þó kveðið á um það að allir þeir sem hafa með höndum slátrun,
vinnslu eða sölu landbúnaðarvara séu skyldir að veita Framleiðsluráði allar upp-
lýsingar. sem það kann að þurfa á að halda og þeir geta veitt.

Um 6. gr.
Greinin samsvarar 5. gr. í gildandi lögum.
Hér er lögð til sú meginbreyting að í stað þess að bændur hafa átt samninga

við svonefnda neytendafulltrúa í Sexmannanefnd, eins og gilt hefur frá því að
Framleiðsluráðslögin voru fyrst sett, semji þeir nú beint við ríkisvaldið. Þessi hefur
verið ósk og krafa bændasamtakanna undanfarandi ár og er þetta í samræmi við
ákvæði samstarfsyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar.

Eðlilegt þykir að taka það sérstaklega fram að gæta skuli hagsmuna neytenda
í landinu og að ríkisstjórnin hafi það til hliðsjónar við val á fulltrúum sínum í
samninganefnd. Engu að síður hljóta fulltrúar ríkisstjórnar að semja á hennar
ábyrgð.

Að öðru leyti er ekki kveðið á um skipun samninganefndar ríkisins, en ætla
má að það yrði hlutverk landbúnaðarráðuneytisins að hafa forystu um skipun
hennar. Auk fulltrúa landbúnaðarráðuneytisins má gera ráð fyrir að í nefndarhluta
ríkisstjórnarinnar verði fulltrúar tilnefndir af fjármálaráðuneyti og félagsmálaráðu-
neyti.

Lagt er til að heiti nefndarinnar verði kjaranefnd landbúnaðarins.

Um 7. gr.
Í greininni er það undirstrikað að kjaranefnd landbúnaðarins skuli semja um

kjör bænda og skrá verð á búvörum til framleiðenda og Í heildsölu með tilliti til
þess að þeim markmiðum sem Alþingi setur um tekjur búvöruframleiðenda verði
náð.

Um 8. gr.
Greinin er samhljóða lögum sem samþykkt voru á Alþingi 6. apríl s.l. um

heimildir fyrir Framleiðsluráð til að grípa til tímabundinna ráðstafana í því skyni
að draga úr búvöruframleiðslu. fari hún fram yfir æskileg mörk.

Um 9. gr.
Grundvallarsjónarmið í frumvarpi þessu er að Íslendingar verði jafnan sjálfum

sér nógir um framleiðslu landbúnaðarafurða.
Þess þarf að gæta að samdráttur sem að er stefnt, verði ekki of mikill og þykir

rétt að Framleiðsluráð eigi frumkvæði um þetta atriði, jafnt og önnur, sem lúta
að áætlunum og eftirliti með framleiðslumagni landbúnaðarafurða.
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Um 10. gr.
Greinin er nýmæli. Fjallar hún um heimild til að skylda þá sem stunda bú-

vöruframleiðslu, en ekki hafa ábúð og búsetu á lögbýlum, til að skrá sig sem bú-
vöruframleiðendur hjá landbúnaðarráðuneytinu og gefa árlega staðfesta skýrslu um
framleiðslu sína.

Slíkir aðilar sem hér um ræðir framleiða umtalsvert magn búvara. T. d. er
talið að sauðfjáreigendur í þéttbýli framleiði um 6-700 tonn af kindakjöti árlega.

Nauðsynlegt er í sambandi við áætlanagerð um framleiðslu og sölu búvara ats
hafa traust yfirlit yfir framleiðslu þessara aðila.

Um 11. gr.
Greinin er efnislega samhljóða þriðju málsgrein 3. greinar gildandi laga. Breyt-

ingin er sú að egg eru talin með í hópi þeirra búvara sem um ræðir og er það í
samræmi við það að áformað er að þau verði verðlögð samkvæmt lögum þessum.

Um 12. gr.
Greinin svarar efnislega til 4. greinar gildandi laga.
Viðmiðunarákvæðin eru þó orðuð á nokkuð annan veg. Sleppt er þeirri beinu

tímakaupsviðmiðun sem er í gildandi lögum, en lögð áhersla á að meðaltekjur bænda
verði í samræmi við rauntekjur viðmiðunarstéttanna, miðað við sambærilegt vinnu-
framlag.

Gert er ráð fyrir að á sama hátt verði metin hverskonar samningsbundin fríð-
indi og sannanlegur aðstöðumunur stéttanna á hvern veg sem hann kann að reyn-
ast. Þá verði einnig metin til tekna eða aðstöðubóta hverskonar framlög sem samið
kann að verða um í almennum launasamningum eða kjarasamningum bænda. Hér
gæti verið um að ræða samninga um félagslegar umbætur, sem metnar kynnu ats
vera ígildi tekna, hvort sem væri í kaupgjaldssamningum launþega eða kjarasamn-
ingum bænda.

Tveir síðustu málsliðir greinarinnar eru nýmæli. Þar er gert ráð fyrir að samið
verði um tiltekið magn afurða í hverri búgrein, sem bændum verði tryggt fullt verð
fyrir. Í því sambandi verði skylt að taka tillit ti) halla, sem kann að verða af óhjá-
kvæmilegum útflutningi landbúnaðarvara, enda sé framleiðslumagn í eðlilegu sam-
ræmi við þau markmið sem Alþingi setur.

Frá 1960 hafa bændum verið tryggðar uppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur,
allt að 10% heildarverðmætis landbúnaðarframleiðslunnar miðað við verðlagsgrund-
vallarverð á viðkomandi verðlagsári.

Lögin gera ráð fyrir að búvöruframleiðslan nægi innlendum þörfum í mis-
munandi árferði og leiðir af sjálfu sér að nokkurt magn hlýtur að verða umfram í
góðu ári. Útflutningsbótunum í gildandi lögum er ætlað að tryggja bændum fullt
verð fyrir þær afurðir sem flytja verður út af þeim sökum. Þegar ákvæðin um út-
flutningsbætur voru lögfest var talið að nauðsynlegt væri að veita bændum trygg-
ingu er næmi allt að 10% af verðmæti framleiðslunnar til að mæta sveiflum af
völdum árferðis og vegna árstíðabundinna sveiflna í mjólkurframleiðslunni. Vegna
bættrar fóðurverkunar og bættra húsakynna á síðari árum ættu árferðissveiflur nú
að vera minni en áður var. Hins vegar er árstíðasveiflan í mjólkurframleiðslunni enn
mikið vandamál.

Útflutningsbæturnar hafa reynst bændum mjög mikilvæg tekjutrygging, og jafn-
framt trygging fyrir þjóðina að búvöruframleiðsla væri næg. Hins vegar hefur skort
önnur lagaákvæði sem beita mætti til að takmarka framleiðsluna þegar hæfilegu
marki er náð. Er það ein meginorsök þeirrar offramleiðslu sem nú er við að stríða
í nautgripa- og sauðfjárrækt. Nauðsynlegt er að bændum verði áfram veitt hliðstæð
tekjutrygging og er það raunar forsenda þess að bæði framleiðslu- og tekjumark-
miðum þeim sem að er stefnt með lögum þessum verði náð, jafnframt því sem
lögfestar eru heimildir til stjórnunar áframleiðslumagni.
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því er gert ráð fyrir að næstu 5 árin verði bændum tryggðar útflutningsbætur
á sama hátt og verið hefur (sjá 23. gr.).

Að þeim tíma liðnum verði bændum tryggðar bætur vegna óhjákvæmilega halla
af útflutningi í samræmi við þau framleiðslumarkmið sem Alþingi setur.

Nauðsynlegt er að slík markmið séu ákveðin til nokkurra ára í senn, t. d.
5 ára (sjá 2. gr.) og breytingar á þeim ákveðnar með ríflegum fyrirvara, 2-3 ára,
svo bændur hafi svigrúm til að breyta framleiðslu sinni.

Um 13. gr.
Efni greinarinnar svarar til 6. greinar í gildandi lögum. Hér er kveðið á um

störf kjaranefndar landbúnaðarins.
Nefndinni er í fyrsta lagi ætlað að ná samkomulagi (semja) um verðlagsgrund-

völl, er sýni vinnuþörf, fjármagnskostnað, rekstrargjöld og afurðir blandaðs bús,
sem hefur sauðfjár- og nautgripaframleiðslu, er sem næst meðalbúi að stærð, og
er rekið við eðlilegar eða venjulegustu framleiðsluaðstæður. Á þessum grundvelli
ákvarðar nefndin heildsöluverð varanna í samræmi við markmið 12. greinar.

Þá er nefndinni á sama hátt ætlað að gera verðlagsgrundvöll fyrir aðrar bú-
greinar, þegar þess er óskað af Stéttarsambandi bænda og/eða sérstökum hagsmuna-
samtökum bænda er stunda viðkomandi búgrein. Þetta er nýmæli en svo sem fyrr
er getið, hafa komið um slíkt óskir frá samtökum eggjaframleiðenda og hags-
munafélag hrossabænda hefur farið þess sama á leit.

Þá eru í greininni ákvæði sem heimila að samið verði um fjárframlög ríkisins
til landbúnaðarins, að því er varðar verðlagsmálin. Þar er átt við framlög sem
aðilar kynnu að verða sammála um að hagkvæmt væri að taka upp til að ná fram
ákveðnum stefnumiðum í tengslum við kjaramál bænda. í þessu sambandi eru
einnig nefndir samningar um tilhögun á niðurgreiðslum á búvörum, enda getur það
komið mjög við hag bænda hvaða háttur er hafður á þeim. i þriðja lagi gætu sér-
stakir framleiðslustyrkir til einstakra byggðarlaga, sem búa við erfið skilyrði, komið
til, ef sérstaklega þarf að örva ákveðna framleiðslu svæðisbundið.

Auk grundvallarverðsins skjal kjaranefnd landbúnaðarins, að fengnum tillögum
Framleiðsluráðs, ákveða vinnslu- og heildsölukostnað mjólkur, slátur- og heild-
sölukostnað kjöts og hliðstæðan kostnað fyrir aðrar búvörur, sem hún verðleggur.
Einnig hækkun á söluverði vegna vaxta- og geymslukostnaðar á kjöti og garð-
ávöxtum.

Þá eru í greininni ákvæði um að þeim ákvörðunaratriðum sem ekki næst
meirihluti fyrir í nefndinni skuli vísa til yfirnefndar sem fjallað er um í 18. grein.

Felld eru niður ákvæði sem eru í gildandi lögum um starf sáttasemjara í
þessum málum.

Í lok greinarinnar er kveðið á um gildistöku verðlagsgrundvallar og nýs verð-
lags búvara.

Um 14. gr.
Greinin gerir ráð fyrir því að Framleiðsluráði verði heimilar tilfærslur í verði

á milli vöruflokka hverrar búgreinar svo og árstímabundnar hækkanir eða lækkanir
frá skráðu heiIdsöluverði ef markaðsaðstæður mæla með því, að því tilskildu að
rétt meðalheildsöluverð náist fyrir framleiðsluárið eða tiltekið sölutímabil.

Eðlilegt þykir að hafa þennan sveigjanleika á verðlagningu, sem ætti að geta
komið bæði neytendum og framleiðendum til góða.

Ef slíkar verðbreytingar eru viðhafðar er nauðsynlegt að hafa heimild til verð-
jöfnunar á milli söluaðila þannig að bændur geti þrátt fyrir þetta fengið sama verð
fyrir sömu vöru á verðlagstímabilinu.

Um 15. gr.
Gert er ráð fyrir að Framleiðsluráð ákveði smásöluverð einstakra vörutegunda

í samræmi við þær álagningarreglur sem gilda á hverjum tíma. Með þessu er horfið
aftur til þess fyrirkomulags sem gilti á árunum 1947-1960.
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Er þess vænst að þetta fyrirkomulag greiði fyrir samningagerðinni og einfaldi
hana.

Reynslan var sú að þessi þáttur gekk greiðlega fyrir sig, á meðan Framleiðslu-
ráð annaðist hann, og var neytendum ekki óhagstæðari en síðar varð.

Um 16. gr.
Greinin svarar að meginefni til 7. greinar gildandi laga, nema hvað gert er

ráð fyrir að setja Í reglugerð nánari ákvæði um gildistíma verðlagsgrundvallar,
sjá 24. grein.

Ákvæði um framreikning á verðgrunni vegna verð- og kaupbreytinga svo og
breytinga á vinnslu- og dreifingarkostnaði eru í samræmi við hefð sem skapast
hefur um framkvæmd þessara hluta.

Um 17. gr.
Greinin fjallar um sama efni og 9. grein gildandi laga, þ. e. ársfjórðungslegar

breytingar á kaupgjaldslið verðgrunnsins. Orðalagið er þó nokkuð ákveðnara en
þar, en er í samræmi við þá meginreglu sem skapast hefur um þetta efni.

Um 18. gr.
Greinin fjallar um skipan og starf yfirnefndar. Gera verður ráð fyrir því að

til ósættanlegs ágreinings geti komið í kjaranefnd landbúnaðarins, og er því nauð-
synlegt að hægt sé að vísa ágreiningsefnum til yfirnefndar, svo sem er samkvæmt
gildandi lögum.

Verkefni nefndarinnar verður þó samkvæmt ákvæðum greinarinnar mun þýð-
ingarmeira en er í gildandi lögum. Hlutverk hennar er að tryggja að tekjumark-
miðum 12. greinar verði náð. Þessi ákvæði eru mjög mikilvæg vegna þess að bændur
geta tæplega gert verkfall eða stöðvað sölu á búvörum án þess að valda sjálfum
sér stórtjóni.

Að nokkru er staða bænda áþekk stöðu útgerðarmanna, en þó er auðveldara
fyrir þá að stöðva skipin til að mótmæla ranglátri verðlagningu á fiski heldur en
fyrir bændur að stöðva búrekstur og sölu búvara.

Ef ekki næst meirihluti í kjaranefnd landbúnaðarins um verðlagningu búvöru,
eða ekki semst um fjárframlög ríkisins eða aðrar aðgerðir til að ná því tekjumark-
miði sem sett er í 12. grein, skal málinu vísað til yfirnefndar.

Yfirnefnd skal þá ákveða verð á búvörum þannig, að tryggt sé að tekjumark-
mið 12. greinar náist. Í því sambandi er nefndinni heimilt að gera tillögu til ríkis-
stjórnarinnar um aðrar aðgerðir, sem tryggja framleiðendum búvöru meðaltekjur
fyrir störf sín Í samræmi við ákvæði 12. greinar. Yfirnefnd myndi þó ekki kveða
upp endanlegan úrskurð fyrr en séð væri hvort ríkisstjórnin tæki slíkar tillögur til
greina.

Um 19. gr.
Efni greinarinnar er samhljóða 8. grein gildandi laga. ÞÓ er Hagstofunni gert

að skila viðkomandi gögnum til kjaranefndar landbúnaðarins fyrir 10. ágúst í stað
15. áður.

Um 20. gr.
Greinin svarar til 10. greinar gildandi laga og er efnislega samhljóða henni.

Um 21. gr.
Greinin er samhljóða 11. grein gildandi laga nema hvað orðið búvörur kemur

í stað orðanna búfjárafurðir eða garðávexti.

Um 22. gr.
Greinin er nýmæli. Eðlilegt þykir, með tilliti til þeirra áhrifa sem niðurgreiðslur

geta haft á markaðsaðstöðu búvara, að tilhögun þeirra og breytingar á þeim séu
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bornar undir kjaranefnd landbúnaðarins og Framleiðsluráð landbúnaðarins til um-
sagnar áður en þær eru ákveðnar og koma til framkvæmda.

Reynsla undanfarinna ára hefur sýnt að sterkt samhengi er á milli niður-
greiðslna og þess magns búvöru sem selst á innlendum markaði. Eins þykir rétt
að setja því ákveðnar skorður hve miklar niðurgreiðslur skuli að jafnaði vera
og er lagt til að miðað sé við að þær nemi ekki meiru en sem svarar vinnslu- og
dreifingarkostnaði viðkomandi vöru.

Þá eru í greininni heimildir til að haga niðurgreiðslum á annan veg en tíðkast
hefur, þ. e. á innvegið vörumagn en ekki fullunnar vörur. Fyrrnefnda fyrirkomu-
lagið tíðkast t. d. í Noregi.

Enn er heimilað að verja hluta af niðurgreiðslufé til að greiða beint til fram-
leiðenda án tillits til framleiðslumagns. Slíkar tilfærslur kynnu að þykja henta i
vissum tilfellum, þegar ekki er ástæða til að hvetja til framleiðsluauka, en mikið
er upp úr því lagt að jafna tekjur framleiðenda. Slíkar greiðslur tíðkast víða er-
lendis, t. d. í Noregi.

Að lokum er heimilt að kjaranefnd semji um, að hluti af niðurgreiðslufé fari
til að lækka verð á rekstrarvörum svo sem áburði. Eru þessar breytingar i anda
samstarfsyfir lýsingar ríkisstj órnarinnar.

Um 23. gr.
Greinin gerir ráð fyrir að næstu 5 árin (1980-1984) veiti ríkissjóður tryggingu

á greiðslu halla sem bændur kunna að verða fyrir af útflutningi landbúnaðarvara.
Trygging þessi skal árlega vera 10% af heildarverðmæti landbúnaðarframleiðsl-
unnar miðað við verðlagsgrundvallarverð á viðkomandi verðlagsári. Eru þetta sams-
konar ákvæði og eru í gildandi lögum.

Gert er ráð fyrir því að heimilt verði að færa fé af tryggingu þessari á milli
ára eftir því sem um semst í kjarasamningum milli ríkisvaldsins og bænda og Al-
þingi samþykkir.

Að loknu þessu 5 ára tímabili yrðu slíkar greiðslur samningsatriði í kjaranefnd
sbr. 12. gr.

Um 24. gr.
Greinin er nýmæli. Samkvæmt ákvæðum greinarinnar er ætlunin að aðstoða þá

landshluta eða einstök byggðarlög þar sem erfiðleikar steðja að, og hætta er á
eyðingu byggðar, eða skorti á búvörum fyrir viðkomandi svæði.

Um 25. gr.
Greinin gerir ráð fyrir að landbúnaðarráðherra setji í reglugerð nánari ákvæði

um framkvæmd III. og V. kafla laganna, m. a. skal kveða þar á um tímamörk varð-
andi skipun og störf kjaranefndar og yfirnefndar, vinnubrögð við samningsgerð,
gildistíma samninga, endurskoðunarrétt og uppsagnartima. Einnig um framreikn-
ing verðlags þegar verðlagsgrundvelli er ekki sagt upp.

Ýmis slík ákvæði er að finna í gildandi lögum og í tillögum meirihluta Fram-
leiðsluráðslaganefndar er gert ráð fyrir slíkum ákvæðum og þau i ýmsum atriðum
gerð ýtarlegri. Rétt þykir þó að slík ákvæði séu fremur sett i reglugerð.

Um 26. gr.
Greinin er hliðstæð 13. grein gildandi laga og þarfnast ekki skýringa.

Um 27. gr.
Þriðji kafli frumvarpsins fjallar um kjöt- og sláturafurðir búfjár, og svarar til

þriðja og fjórða kafla gildandi laga um sauðfjárafurðir og um sölu stórgripakjöts.
Ákvæði kaflans ná nú til allra tegunda kjöts og sláturafurða. Þetta er brýn nauðsyn
til að ná fullri stjórn á kjötmarkaðnum. skýrslugerð um alla slátrun og sómasamlegu
eftirliti með mati og heilbrigði þeirra kjötvara er koma á markað hverju sinni.

í greininni er kveðið svo á, að Framleiðsluráð skuli hafa yfirumsjón með mál-
um er varða slátrun og sölu kjöts og sláturafurða.
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Um 28. gr.
Skýrt er tekið fram i greininni að leyfi Framleiðsluráðs þurfi til hverskonar

búfjárslátrunar og eins til að versla með sláturafurðir búfjár i heildsölu, hverjar
sem þær eru.

Þetta er að þvi leyti nýmæli að í gildandi lögum ná samsvarandi ákvæði til
..auðfjár og stórgrípa. nautgripa og hrossa, en nú ná þau einnig til svína og alifugla.
t gildandi lögum er þó heimild fyrir landbúnaðarráðherra að fyrirskipa eftir tillögum
Framleiðsluráðs, að slátrun svína og alifugla skuli fara fram í löggiltum sláturhúsum,
samanber lög nr. 30, 1966, um meðferð og mat á sláturafurðum. Hvort tveggja er að
skort hefur skýrslugerð um afurðir þessara síðastnefndu búgreina og heilbrigðis-
eftirliti og mati verið áfátt.

Framleiðsluráð skal gefa út sláturleyfi til þeirra húsa sem fullnægja skilyrðum
fyrrnefndra laga og getur það i leyfunum ákveðið tölu sauðfjár og nautgripa sem
leyfishafi má slátra og hlutast til um hvernig meðferð og verkun afurðanna skuli
háttað. Þessi ákvæði eru alveg hliðstæð við það sem er i gildandi lögum, en þykja
nauðsynleg til þess að Framleiðsluráð geti fylgst með slátruninni, skipulagt hana
og komið á eðlilegri verkaskiptingu á milli sláturhúsanna.

Um 29. gr.
Greinin fjallar um skyldu þeirra sem slátra búfé til að skila skýrslum um slátrun

mánaðarlega og standa skil á lögboðnum gjöldum til Framleiðsluráðs.

Um 30. gr.
Kaflinn, sem byrjar með 30. gr., fjallar um sölu mjólkur og mjólkurafurða. Á

þessum kafla laganna voru gerðar allmiklar breytingar 1976, og er kaflinn þvi
lítið breyttur nú.

Framleiðsluráð hefur á hendi yfirstjórn mjólkursölumála, og skal það stuðla
~ð þvi að næg mjólk og mjólkurvörur séu ávallt til sölu á verslunarstöðum. Það
skal einnig fylgjast með sölu mjólkur og mjólkurvara og þörfum neytenda fyrir
þessar vörur.

Um 31. gr.
Greinin fjallar um skipan mjólkursölusvæða, sem Framleiðsluráð ákveður. Þessi

skipan er nú löngu orðin föst og ekki miklar líkur fyrir breytingum á henni.

Um 32. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 23. gr. gildandi laga og þarf varla sérstakra

lkýringa við.

Um 33. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 24. gr. gildandi laga og fjallar um verðjöfnun

.1milli mjólkursamlaga innan sama mjólkursölusvæðis. Slik verðjöfnun hefur löng-
um farið fram á svæði Mjólkursamsölunnar í Reykjavík, en annars staðar hefur
ekki verið um beint samsölustarf að ræða. Hér er einnig ákvæði um að greiða skuli
hærra verð fyrir 1. fl. mjólk en stighækkandi fyrir aðra flokka.

Um 34. gr.
Greinin fjallar um sama efni og 25. gr. og 26. gr. gildandi laga eftir breytingu

á þeim 1976.
Nokkur breyting er þó á upptalningu á því hvaða vörur falla undir þetta. Hér

er reynt að skilja á milli mjólkur (nýmjólkur) og lítið unninna mjólkurvara, sem hafa
fremur lítið geymsluþol, annars vegar, en hins vegar vara eins og smjörs og osta
sem lengur geymast.

Fellt er niður ákvæði um heimild til að taka losunargjald við afhendingu á
vörum til smásöluverslunar. Ákvæðinu hefur ekki verið beitt.
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Um 35. gr.
Efni greinarinnar er að hluta til sama og 25. gr. gildandi laga. Ákvæðin um að

ekki mega selja mjólk og mjólkurvörur á öðru verði en því sem kjaranefnd land-
búnaðarins ákveður, og að ekki megi grípa til sölustöðvunar á mjólk, komu inn
i 25. gr. laganna 1976. Sama er að segja um ákvæðin í tveimur síðustu málsliðum
greinarinnar.

Nýmæli er aftur á móti þar sem segir í öðrum málslið, að sjúkrahús, veitinga-
hús, matsölustaðír, mötuneyti og brauðgerðarhús eigi rétt á að fá mjólk og mjólkur-
vörur á heildsöluverði.

Um 36. gr.
Efni greinarinnar er að mestu samhljóða síðustu málsgrein 25. greinar gildandi

laga (frá 1976) auk þess sem skýrt er kveðið á um að öll mjólk og rjómi, sem seld
er, skuli vera gerilsneydd. Þetta er í samræmi við heilbrigðisreglur. Enda mun
nú nær engin sala fara fram á mjólk beint á milli framleiðenda og neytenda.

Um 37. gr.
Efni greinarinnar er samhljóða síðari málsgrein 27. gr. gildandi laga og þarf

ekki skýringar við.

Um 38. gr.
Efni greinarinnar er samhljóða síðustu málsgrein 28. gr. gildandi laga og þarfn-

ast ekki skýringa.
Um 39. gr.

Greinin svarar til 30. gr. gildandi laga og þarfnast ekki sérstakra skýringa.

. Um 40. gr
Að efni til svarar greinin til 31. greinar gildandi laga.
Aðstæður eru nú svo breyttar að ekki verður um að ræða byggingu nýrra

mjólkursamlaga á stöðum þar sem ekki eru samlög fyrir. Sjálfsagt er að Framleiðslu-
cáð hafi hönd í bagga þegar um er að ræða endurbyggingu eldri mjólkursam-
laga, þar sem það getur ráðið miklu fyrir skipulagningu á vinnslu mjólkurvara og
heppilega verkaskiptingu á milli samlaga, hvernig ný samlög eru byggð.

Um 41. gr.
Greinin er ný og fjallar um myndun sölusamtaka mjólkuriðnaðarins, fyrir

vinnsluvörur .
Með þessu er lagt til að lögfest verði ákvæði um réttindi og skyldur fyrirtækis

eins og Osta- og smjðrsölunnar sf., sem nú hefur starfað um alllangt árabil og reynst
mjög gagnlegt fyrirtæki, bæði til sparnaðar við vörudreifingu og til að bæta gæði
varanna og auka fjölbreytni þeirra.

Um 42. gr.
42.--44. gr. fjalla um sölu og dreifingu eggja og er kaflinn nýmæli í lögum,

ef samþykktur yrði.
Ákvæðin eru sniðin eftir áliti nefndar sem Framleiðsluráð skipaði að beiðni

Sambands eggjaframleiðenda. Nefnd þessi skilað.i áliti á s. 1. ári. (Sjá fskj. III og IV).
Í ~ildandi lögum er vikið að því í 36. gr. sem fjallar að öðru leyti um sölu

grænmetís, að heimilt sé að viðurkenna Samband eggjaframleiðenda sem sölufélag
eggjaframleiðenda. Þetta ákvæði sýnist þó ekki hafa náð tilætluðum árangri.

Í greininni er kveðið svo á, að Framleiðsluráð landbúnaðarins hafi á hendi yfir-
ilmsjón með sölu og dreifingu eggja. Þetta er hliðstætt og gildir með aðra búvöru-
flokka. Sama er að segja um ákv'æðið um að Framleiðsluráð sk1llli stuðla að nægu
framboði á eggjum, og að þvi að markaðueínn nýtist sem best, þannig að fullnægt
verði sanngjörnum kröfum neytenda.
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Um 43. gr.
Greinin er sem fyrr segir nýmæli. Samband eggjaframleiðenda hafði um skeið

með höndum mat og flokkun á eggjum og sá um dreifingu þeirra.
Það er mat Sambands eggjaframleiðenda að með þvi að taka upp flokkun,

;;ftirlit og gæðastimplun á eggjum megi tryggja meiri og betri markað fyrir egg, t. d.
muni ekki standa annað í veginum fyrir þvi að selja egg á Keflavíkurflugvöll en
það, að þau eru nú óflokkuð og óstimpluð.

Að sjálfsögðu er það ekki vansalaust að ekki sé gæðamat eða gæðaeftirlit á
eggjum eins og öðrum matvörum.

Ákvæðið um að Samband eggjaframleiðenda skuli vera öllum framleiðendum
. Jpið og að meirihluti þurfi að samþykkja ósk um að það fái einkarétt til heildsölu-

rerslunar með egg, ættu að tryggja lýðræðislega meðferð þessara mála.

Um 44. gr.
Greinin heimilar að viðurkennt eggjasölusamlag taki allt að 10% af skráðu heild-

söluverði til að mæta kostnaði við flokkun, mat á eggjum, dreifingu þeirra og mark-
aðsjöfnun. Ætla má að eggjaframleiðendur finni, þegar fram í sækir, að það sé
þeim hagkvæmt að leggja framleiðslu sína inn hjá samlagi. i stað þess að koma
henni á markað eftir öðrum leiðum, jafnvel með þvi að ganga í hús og bjóða fram
:öru sína.

Um 45. gr.
Fimmti kafli laganna, 45.-54. gr., fjallar um sölu mat jurta og gróðurhúsa-

framleiðslu. Ætlað er að ákvæðin geti náð til allra þeirra vara sem í daglegu tali
eru nefndir garðávextir, þ. e. kartöflur og gulrófur, næpur, ef þær færu til mann-
=ldls, gul rætur, hreðkur, rauðrófur. Óskýr mörk eru svo á milli garð ávaxta og
grænmetis, en þar undir kemur hvers konar kál og annað slíkt sem ræktað kann að
vera úti. Undir gróðurhúsaframleiðsluna flokkast hvaðeina sem þar kann að vera
ræktað til sölu, blóm til skrauts eða ávextir, ber eða annað til neyslu.

f 45. grein, sem er nær samhljóða hluta af 32. grein gildandi laga, er á hliðstæðan
hátt og i byrjun annarra samsvarandi kafla tekið fram að Framleiðsluráð hafi með
hendi yfirumsjón með sölu og dreifingu þessara vara. Greinin þarfnast varla frek-
ari skýringa.

Um 46. gr.
Greinin er nær samhljóða síðustu málsgrein 32. greinar gildandi laga. Skýrar

er þ..ó tekið fram að þetta gildi um hverskonar grænmeti, garðávexti og gróðurhúsa-
afurm~ ,

Um 47. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 34. gr. gildandi laga.

Um 48. gr.
Greinin fjallar um Grænmetisverslun landbúnaðarins sem starfar undir yfir-

stjórn Framleiðsluráðs landbúnaðarins og þarf ekki skýrinsa við enda er hér ekki
um neina nýbreytni að ræða, þó framsetningu sé í nokkru breytt.

Um 49. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 50. gr.
Greinin er samhljóða 37. gr. gildandi laga.
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Um 51. gr.
Í greininni er samskonar ákvæði og i 38. grein gildandi laga um skiptingu í

sölusvæði. Ennfremur er heimild til að verðjafna flutningskostnað á milli sölu-
svæða og er það nýmæli sem nauðsynlegt þykir að taka upp þar sem að öðrum
kosti bitna flutningar t. d. frá framleiðendum á Norðurlandi eða Austurlandi til
Reykjavíkursvæðis á þeim, en ekki öfugt, stafar þetta af almennum verðlags-
ákvæðum.

Um 52. gr.
Samsvarandi ákvæði eru 38. gr. gildandi laga.

Um 53. gr.
Greinin er samhljóða að efni til og 36. gr. gildandi laga.

Um 54. gr.
Greinin svarar til 39. gr. gildandi laga. 5. liður er nýmæli sem eðlilegt þykir

að setja.

Um 55. gr.
Ákvæði um verðjöfnun eru i 40. gr. gildandi laga. Nokkrar efnisbreytingar

voru gerðar á greininni 1976, og er þeim fylgt hér. t fyrsta lagi er heimild til að
taka tillit til mismunandi fjármagnskostnaðar vinnslustöðvanna, sláturhúsa og
mjólkurbúa. Einnig er heimilt að taka tillit til flutningskostnaðar mjólkur til mjólk-
urbús og sláturfjár til sláturhúss og út jafna hann.

Með þessu er sérstaklega hugsað til þess að með slíkri heimild sé hægt að hafa
áhrif á það hvort nýjar vinnslustöðvar eru byggðar, þar sem framleiðsla er lítil,
eða hvort flutningur er greiddur til annarra stærri svæða og með því fenginn hag-
kvæmari rekstur og komið i veg fyrir óskynsamlega fjárfestingu á þessu sviði.

Heimild um verðjöfnun á öðru kjöti en kindakjöti er víðtækari en í gildandi
lögum og getur nú náð til allra kjöttegunda ef ástæða þykir til.

Þá er það nýmæli, að heimild er til að taka tillit til birgðahalds mjólkurbú-
anna við samanburð á aðstöðumun, en birgðahald getur bæði verið baggi, og einnig
skapað birgðahagnað.

Í e) lið er heimild til að taka verðjöfnunargjald af eggjum, samhljóða og í
gildandi lögum, en í d) lið er heimildin víðtækar! og nær auk kartafIna, svo sem
er í gildandi lögum, einnig til annarra garðávaxta.

Að lokum eru í e) lið heimildir til töku verðjöfnunargjalds af allri búvöru til
að jafna halla á útflutningi, ef verðábyrgð samkvæmt 19. gr. nægir ekki og önnur
úrræði eru ekki fyrir hendi. Þessi ákvæði hafa verið í lögum síðan 1976.

Um 56. gr.
Greinin er efnislega samhljóða síðari málslið 30. gr. gildandi laga (frá 1976)

og þarfnast ekki sérstakra skýringa.

Um 57. gr.
Greinin er' samhljóða 41. gr. gildandi laga.

Um 58. gr.
Greinin er samhljóða 42. gr. gildandi laga.

Um 59. gr.
Greinin svarar til 45. gr. gildandi laga og kveður á um setningu reglugerða um

framkvæmd laganna.
Fleiri sjálfstæðar reglugerðir getur þurft að setja um framkvæmd einstakra

þátta laganna, sbr. t. d. 8. grein en þar eru ákvæði um að Stéttarsamband bænda
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eigi rétt á að gera tillögur um framkvæmd ákvæðanna. Einnig er í 25. gr. gert ráð
fyrir að sett verði reglugerð um framkvæmd III. og V. kafla.

2. mgr. fjallar um það, að ef fleiri búgreinar eflast geti Framleiðsluráð hlutast
til um málefni þeirra, þegar þær njóta hliðstæðra réttinda og taka á sig sömu skyldur
og aðrar (hefðbundnar) búgreinar. Um þetta yrðu þá settar reglugerðir. Siðasta
ákvæðið fjallar um kröfu gegn lögunum og hvernig skuli fara með mál út af þeim.
Sektarákvæði eru hækkuð sem eðlilegt má telja.

Um 60. gr.
Greinin fjallar um gildistöku laganna og er gert ráð fyrir að kjaranefnd verði

þegar skipuð og taki til starfa.

Fylgiskjal I.

ÁLYKTUN BúNAÐARÞINGS 1979.

.Búnaðarþing vísar til ályktana sinna fyrr og nú um nauðsyn á endurskoðun
laga um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á land-
búnaðarvörum o. fl.

Samtö'k bænda bafa um árabil barist fyrir slíkri endurskoðun, einkum með
tilliti til þess að auðvelda samræmda heildarstjórn á framleiðslu og sölu búvara.

Búnaðarþing leggur eindregið til við landbúnaðarráðherra að hann leggi fyrir
Alþingi til lögfestingar frumvarp það um þetta efni er samið er af meirihluta fram-
leiðsluráðslaganefndar er skipuð var 26. mai 1976. Varðandi 3. gr. er vísað til
afgreiðslu á ályktun Framleiðslunefndar á þingskjali 76. Jafnframt hafnar Búnað-
arþing frumvarpi minnihluta nefndarinnar, að því leyti sem það er frábrugðið
frumvarpi meirihlutans."

Greinargerð.

"Eftir ítrekaðar samþykktir bændasamtakanna um endurskoðun á Framleiðslu-
ráðslögunum skipaði þáverandi landbúnaðarráðherra fimm manna nefnd þ. 26. mai
1976, til þessa verks.

Nefndin, sem var skipuð þremur mönnum frá aðilum bændasamtakanna og
tveimur mönnum frá aðilum vinnumarkaðarins, hefur nú skilað tveim álitum, þar
sem ekki náðist samstaða nefndarmanna um að skila sameiginlegri niðurstöðu.

Þótt samstaða hafi verið um marga þætti álits nefndarinnar, her mikið á milli
i sumum greinum og í veigamiklum atriðum er um að ræða djúpsræðan ágreining.

I. Helstu sameiginlegu nýmæli sem til bóta horfa í áliti beggja hluta nefndar-
innar eru:

1. í annarri grein eru merk nýmæli, þar sem rýmkað er verksvið Fram-
leiðsluráðs frá því sem áður var. Í öðrum tölulið er kveðið á um að Framleiðslu-
ráð vinni að framförum og aukinni hagkvæmni búvöruframleiðslunnar i sam-
vinnu við Búnaðarfélag Íslands og i samræmi við stefnu sem Alþingi markar hverju
sinni. Í fimmta lið er kveðið á um gerð áætlana um framtíðarþróun landbúnaðarins
í heild. Þær áætlanir verði gerðar í samvinnu við landbúnaðarráðuneytið, Búnaðar-
félag íslands og aðrar þær stofnanir sem að áætlanagerð vinna og snerta málefni
landbúnaðarins. Í tíunda lið eru ákvæði um að Framleiðsluráð efni til funda með
fulltrúum þeirra aðila sem hagsmuna hafa að gæta varðandi framleiðslu og neyslu
búvara.

2. í þriðju grein eru veittar heimildir til að beitt verði stjórntækjum til tak-
mörkunar framleiðslunnar og ráðstöfunar fjármuna og vísast þar til ályktunar
Framleiðslunefndar á þingskjali 76.
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3. í III. kafla laganna sem fjallar um kjöt og sláturafurðir búfjár eru ákvæði
í frumvörpum beggja nefndarhlutanna um margt sameiginleg að öðru leyti en því
að minnihlutinn gerir ekki ráð fyrir því að ákvæði kaflans nái til annars en sauð-
fjár og stórgripa. Ákvæði kaflans eru gerð einfaldari í báðum frumvörpum en í
gildandi lögum.

4. Fjórði kafli laganna fjallar um sölu mjólkur og mjólkurafurða. Flest atriði
eru sameiginleg í báðum frumvörpunum. Ákvæðin eru þar mörg einfaldari og
skipulegar uppsett en í eldri lögum.

Minnihlutinn hefur ekki öll ákvæðin, sem meirihlutinn tekur upp.
II. Eftirtalin nýmæli eru í frv. meirihluta Framleiðsluráðslaganefndar, sem

Búnaðarþing telur til bóta.
1. Í 6. gr. er kveðið á um víðtækara eftirlit Framleiðsluráðs með innflutningi

og útflutningi.
2. í 8. gr. er það nýmæli að teknir séu upp samningar framleiðenda við ríkið

um verðlagningu búvara. Hugmyndin um þetta samningsform í stað þess að semja
við fulltrúa neytenda hafa verið mjög til umræðu lengi. ÞÓ skoðanir bænda hafi
verið skiptar um þetta, hafa óskir þeirra og samþykktir hnigið eindregið í þessa
átt undanfarið.

3. t 9. gr. er gert ráð fyrir að gera verðlags grundvöll fyrir aðrar búgreinar en
nautgripa- og sauðfjárrækt, sé þess óskað af Stéttarsambandi eða hagsmunasam-
tökum er í hlut eiga.

4. Í 9. gr, eru ennfremur ákvæði um að jafnframt verðlagssamningum sé heim-
ilt að semja um ýmsa þætti sem eru á valdi rikisins.

Hér er um ýmsa þýðingarmikla hluti að ræða, bæði ýmsa félagslega þætti og ekki
síst það er varðar niðurgreiðslu búvara. Mikilvægt verður að teljast að fá þau mál
í fastara form en verið hefur. Sbr. og 18. gr. frv.

5. Í 10. gr. eru ákvæði um heimildir til Framleiðsluráðs að ákveða tilfærslur
á verði milli vöruflokka innan hverrar búgreinar fyrir sig.

6. Í 11. grein er gert ráð fyrir að Framleiðsluráð ákveði smásöluverðlagningu
og breytt sé til fyrra horfs frá gildandi lögum vegna fenginnar reynslu.

7. Í 3. málsgr. 12. gr. eru yfirnefnd sett ákveðin tímamörk til að skila úrskurði
og gert að skila rökstuddri greinargerð með úrskurði. Eru þessi ákvæði sett að feng-
inni revnslu.

8. ·í 18. gr. frv. er mælt fyrir um skyldu til að hafa samráð við verðlagsnefnd
búvöru og Framleiðsluráð um ákvörðun meiri háttar breytinga á niðurgreiðslum
búvara innanlands. Jafnframt eru niðurgreiðslum settar vissar takmarkanir i grein-
inni. Ákvarðanir um niðurgreiðslu hafa afdrifarík áhrif á sölu búvara og er mikil-
vægt, að tillit sé tekið til þess. Því virðist sanngjarnt að fyrrnefndir aðilar séu til-
kvaddir eins og hér er ætlast til.

Í 18. gr. er einnig ákvæði um heimild til niðurgreiðslu á framleiðslukostnaði á
frumstigi. Er það eðlilegt ef athugun leiddi í ljós að slíkt væri hagkvæmt.

9. í 19. gr. er fjallað um rétt til geymslu útfl.-bóta milli ára. Búnaðarþing telur
að til greina kæmi að heimilt væri að nota útfl.-bætur (miðað við tiltekið árabil)
fyrirfram að vissu marki, enda komi geymsluréttur á móti og Framleiðsluráð fái
aðstöðu til nauðsynlegra áhrifa á framleiðslumagn.

10. 20. gr. er öll nýmæli. Er þar kveðið á um sérstakan sjóð er mynda skal af
opinberu fé og verja til styrktar búsetu, þar sem nauðsyn telst að halda henni við,
eða til að tryggja næga framleiðslu í þeim landshluta. Ennfremur ákvæði um að
verðlagsnefnd búvöru ráðstafi fé sjóðsins, fyrirmæli um mat á aðstæðum hverju
sinni og á hvern hátt má nota féð.

Hér er ákveðinn stuðningur við þá stefnu, sem flestir virðast fylgja i byggða-
málum, þ. e. að halda landinu sem mest í byggð.

11. Í 36. gr. er lagt til að staða Osta- og smjörsölunnar verði bundin í lögum
og tengd heildar skipun afurðasölumála í höndum Framleiðsluráðs.
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12. V. kafli laganna er allur nýmæli og fjallar um afurðasölumál eggja-
framleiðenda samkvæmt ósk þeirra. Falla þessi ákvæði í sama farveg og mörg
önnur í lögunum, þ. e. að taka upp heildarskipulag allrar afurðasölu.

13. í 14. gr. er ákvæði um að blómainnflutningur verði háður einkarétti land-
búnaðarráðuneytis eins og innflutningur annarra mat jurta- og gróðurhúsafram-
leiðslu. Er það nýtt í lögum.

14. Í 50. gr. e-lið er heimild til töku verðjöfnunargjalds af eggjum. Er það í
samræmi við V. kafla frv. Að öðru leyti eru heimildir til töku verðjöfnunargjalds af
búvöru nokkuð rýmkaðar og gerðar almennar.

15. Í 54. gr. eru ákvæði um heimild Framleiðsluráðs til að hlutast til um sölu-
mál nýrra búgreina, sem njóta réttinda og taka á sig skyldur eins og aðrar búgreinar.

Er eðlilegt að halda opnum dyrum til slíks ef þörf krefur, án þess að laga-
breytinga þurfi.

III. Þá vill Búnaðarþing benda á nokkur atriði í frv. minnihlutans, sem það
telur viðsjárverð:

1. Úr kaflanum um verðákvörðun og verðskráningu eru felld ákvæðin um
verðlagsgrundvön búvöru. Er ætlast til að samið sé um verðlagsforsendur hverju
sinni. Engin viðmiðun er í frv. nema sú (í 7. gr.), að bændum skuli ætlaðar sam-
bærilegar tekjur og verkamönnum og iðnaðarmönnum, þegar framboð búvöru og
eftirspurn eru í jafnvægi innanlands. Slík tilhögun getur ekki tryggt tekjur bænda.

Engall veginn verður fallist á þá öryggissviptíngu, sem í þessu felst, auk þess að
vinna við samningsgerð hlýtur að taka gífurlegan tíma. Óljóst er hversu oft þyrfti
að vinna það verk. því ekki eru í frv. ákvæði um gildistima, uppsagnarrétt né endur-
skoðunarrétt samninga. Þetta ylli bændum sýnilega miklu tjóni þegar verðlagning
drægist, sérstaklega í sauðfjárrækt, þar eð afurðir koma á markað á stuttum tíma
og á einum árstíma.

Í 12. gr., ákv. til bráðabirgða, eru ákv. um útflutningsbætur sem eiga að koma
inn í verðlagssamninga. Er dregið úr þeim í áföngum, þær bundnar við sauðfjárrækt
og mjólkurframleiðslu hvert fyrir sig og sett sem markmið að draga þær saman.
Búnaðarþing telur óeðlilegt að minnka þennan rétt, enda dregst trygging þessi
saman í krónutölu eftir því, sem dregið kynni að verða úr framleiðslu, að óbreytt-
um hundraðshluta. Ekki er óeðlilegt að rætt sé um hvort útflutningsbótum verði
betur fyrir komið, en 10% reglan virðist sanngjörn viðmiðun með tilliti til fram-
leiðslusveiflna og má líkja við atvinnuleysistryggingu. Vafamál er hins vegar hvort
það er hyggilegt að binda þær hverri búgrein fyrir sig.

2. 8. gr. fjallar um samningsaðild við verðlagssamninga, þríhliða aðild fram-
leiðenda neytenda og ríkis. Er hér nánast um að ræða sexmannanefnd að viðbætt-
um fulltrúa ríkisins en við tilkomu hans breytist nefndin og verður að endanlegum
gerðardómi þar sem afl atkvæða ræður. Þar eð ekki er gert ráð fyrir yfirnefnd er
fulltrúa ríkisins ætlað að leitast við að fella verðlagningu búvöru að heildarefna-
hagsstefnu ríkisins. Almennt séð er líklegt að hann hallaðist að öðrum hvorum
hópnum, þá væntanlega allajafna þeim sem halda vildi verðlagi niðri. Hitt gæti og
hent að hann lenti í andstöðu við báða. Yrði þá aðild ríkisstjórnarinnar að samn-
ingum lítilvæg.

Hér fer mjög á snið við þá beinu samninga við ríkisstjórnina, sem bændur
hafa beðið um. Mundu fáar stéttir vilja una slíkum kjaraákvörðunum án áfrýjun-
arréttar, auk þess sem sami dómstóll ætti að ákveða allar verðlagsforsendur.

3. Í frv. minnihl. kemur fram ákveðin andstaða gegn því markmiði að fella
allar búgreinar. undir söluskipulag, þegar þess er óskað. Þetta kemur fram í því að
ekki eru tekin upp nein ákvæði um eggjaverslun, þrátt fyrir óskir samtaka fram-
leiðenda (reyndar lagt til að sérstök lög verði sett um mat og flokkun eggja), sett
er fram krafa um að undanþiggja svína- og fuglaframleiðslu kjarnfóðurgjaldi, ef
upp yrði tekið, og þeirri framleiðslu haldið utan söluskipulags, ekki gert ráð fyrir
söluskipulagi gróðurhúsaafurða og eftirliti með innflutningi þeirra af hálfu Fram-
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leiðsluráðs. Þetta fer algerlega í bága við hugmyndir Búnaðarþings um framleiðslu-
stjórn og söluskipulag á búvörum.

4. Ekki er gert ráð fyrir lágmarksverði eða bundnu verði búvara, heldur ein-
ungis (sbr. 7. gr.) hámarksheildsöluverði. Er þetta ólikt ákvæðum launasamninga.
sem yfirleitt munu binda lágmarkslaun. Þá er hinni almennu verðlagsnefnd ætlað
að ákveða smásöluverð i stað sexmannanefndar eftir gildandi lögum og Framleiðslu-
ráðs í frv. meirihlutans. Þessa tilhögun telur Búnaðarþing fráleita. Engin trygging
er fyrir sérþekkingu á framleiðslu og sölumálum landb, i verðlagsnefnd. né heldur
fyrir nægilega greiðri afgreiðslu í nefndinni.

5. Þá er í frv. minníhl. kveðið á um að ríkisstjórnin (en ekki Framleiðsluráð)
taki ákvarðanir um verðjöfnun. Hún er einungis heimiluð til flutninga frá fram-
leiðslustað á markaðsstað. Felldur er niður réttur til að styrkja flutninga milli
sölusvæða á mjólk og mjólkurvörum. Með ákvæðum þessum er felld burt úr lög-
unum trygging neytenda fyrir því að fá vöruna á sama verði hvar sem er i landinu.
Er hér stigið alvarlegt spor afturábak frá félagslegu sjónarmiði. Jafnframt fellur
niður réttur bænda til að fá sama verð fyrir sömu vöru komna að vinnslustöð.

6. 1 3. gr. frv. er skilyrðislaust ákvæði um að fé, sem dregið er saman með
kjarnfóðurskatti, gangi til þess eins að greiða bændum fyrir framleiðslusamdrátt.
Er það til allmikils mælst að bændur skjóti saman fé i þessu skyni og standi undir
því einir. Búnaðarþing telur, að réttmætt væri, að það væri kostað eingöngu af
ríkis fé, að greiða þeim bændum uppbót, sem draga bú sín saman, skipulega og
samningsbundið, en lágmark að ríkissjóður leggi fé til slíks að helmingi móti
kjarnfóðurskaUfé.

Búnaðarþing telur að stuðningur bænda við kjarnfóðurgjald hljóti að vera
bundinn því að féð sé fyrst og fremst notað til að jafna útflutningshalla og til
annarrar aðstöðujöfnunar og hagræðingar.

7. Þá er í 35. gr. frv. ákvæði um að ríkissjóður kosti starfsemi Framleiðslu-
ráðs. Búnaðarþing telur fráleitt að gera Framleiðsluráð svo háð ríkisvaldinu og
leggst gegn þessu ákvæði.

8. Í frv. er fellt niður ákvæði gildandi laga um gagnasöfnun hagstofunnar.
Hér er um að ræða mjög þýðingarmikla undirstöðuþætti við gerð verðlagssamninga
og mega þessi ákvæði engan veginn falla út."

Fylgiskjal II.

Ályktun aukafundar Stéttarsambands bænda um frumvarp
til breytinga á Framleiðsluráðslögum.

Aukafundur Stéttarsambands bænda haldinn í Reykjavík 25. og 26. april 1979
vísar til fyrri samþykkta á stéttarsambandsfundum um nauðsyn þess, að lögum um
Framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl. verði breytt á þann veg:

að teknir verði upp beinir samningar við ríkið um kjör bænda;
að verksvið Framleiðsluráðs verði rýmkað;
að heimilið verði stjórntæki til að halda framleiðslunni hæfilegri á hverjum

tíma:
að ákvæði verði lögfest um áætlanagerð og skipulagningu búvöruframleiðslunnar,

og að markvissari ákvæði verði sett um tekjutryggingu bænda samanborið
við aðrar stéttir.

Fundurinn hefur fjallað um frumvarp það sem landbúnaðarráðherra hefur látið
undirbúa um Framleiðsluráð landbúnaðarins, kjarasamninga bænda, stjórnun fram-
leiðslu, verðskráningu, verðmiðlun, sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Frumvarp þetta byggir Í öllum meginatriðum á frumvarpi meirihluta "fram-
leiðsluráðslaganefndar", sem skipuð var 26. maí 1976 og skilaði áliti 6. mars 1979.
Um það frumvarp var fjallað á Búnaðarþingi 1979 og eindregið mælt með lög-
festingu þess.
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Fundurinn telur að með samþykkt frumvarps landbúnaðarráðherra yrðu lög-
fest þau meginatriði, sem bændasamtökin hafa barist fyrir á undanförnum árum.

Fundurinn mælir með samþykkt frumvarpsins með eftirfarandi breytingum og
fyrirvörum í túlkun einstakra greina:

1.
2. gr. frumvarpsins orðist svo:
Gera skal áætlun til 5 ára í senn um þróun búvöruframleiðslunnar í samræmi

við ákvæði 1. gr. og 5. liðs 4. gr., þau framleiðslumarkmið sem um semst i kjara-
samningum bænda og Alþingi staðfestir með stefnumörkun fyrir landbúnaðinn.
Áætlun þessa skal endurskoða, þegar þrjú ár eru liðin af hverju áætlunartímabili.

II.
Upphaf 8. gr. orðist svo:
Nú verður búvöruframleiðslan meiri en gert er ráð fyrir í áætlunum um fram-

leiðslumagn og kjarasamningum bænda .

III.
Niðurlag 12. gr. orðist:
Einnig er skylt að taka tillit til halla, sem kann að verða af óhjákvæmilegum

útflutningi landbúnaðarafurða, enda sé framleiðslumagn í eðlilegu samræmi við
þau framleiðslumarkmið, sem um hefur samist og Alþingi samþykkt.

Auk þessa gerir fundurinn þá ábendingu að þess verði getið í athugasemdum
við greinina hvað við sé átt þar sem stendur: " ... enda sé framleiðslumagn í eðli-
legu samræmi við þau framleiðslumarkmið, sem Alþingi setur".

Þar komi fram að ætlast sé til, að tillit sé tekið til þess að óhjákvæmilega verði
vissar sveiflur á framleiðslumagni vegna árferðis og að sveiflur, sem kunna að
verða á heildarneyslu búvara, bitni ekki á fjárhag bænda.

Við mat á þvi hvað teljast eðlilegar sveiflur verði tekið mið af framleiðslu-
sveiflum, sem orðið hafa vegna árferðisbreytinga, og þeim sveiflum, sem orðið hafa
á heildarneyslu búvara. Ef sérstakar breytingar kynnu að verða á neyslu búvara
vegna breytinga á aðstæðum í þjóðfélaginu, sem bændur geta ekki ráðið við og
ekki verða séðar fyrir, verði tekið tillit til þessa.

IV.
t 13. gr. bætist eftirfarandi málsgrein, er komi á eftir 3. málsgrein:
Nú kemur í ljós við rannsókn, sem kjaranefnd lætur gera, að bændur hafa

eitthvert ár ekki náð tekjum í samræmi við rauntekjur viðmiðunarstéttanna og ber
þá kjaranefnd að leita orsaka og taka tillit til þess við verðlagningu næsta árs.

V.
Með ákvæðum 23. greinar fellur niður að 5 árum liðnum réttur bænda til út-

flutningsbóta, er nemi 10% af verðmæti landbúnaðarframleiðslunnar. Að þessum
Uma liðnum yrðu útflutningsbætur samningsatriði i kjarasamningum bænda við
ríkisvaldið m. a. samkvæmt ákvæðum 12. gr.

Fundurinn bendir á að 5 ár kunna að reynast of skammur tími til að ná þeim
árangri, sem stefnt er að með áætlanagerð og til aðlögunar framleiðslunnar og
leggur áherslu á að tekið verði tillit til þess við gerð kjarasamninga og stefnu-
mörkun Alþingis.

Fundurinn bendir sérstaklega á, að samdráttur í framleiðslu hefðbundinna bú-
greina, einkum sauðfjárræktar, má ekki verða með þeim hætti eða svo ör, að það
leiði til fækkunar bænda eða stefni í hættu þeim byggðarlögum, sem standa höllum
fæti.

Fundurinn getur ekki fallist á að fella niður rétt til útflutningsbóta skv. 12.
gr. gildandi laga nema ótvírætt komi fram í hinum nýju lögum að fullkomlega sé
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tryggt, að bændur fái umsamið verð fyrir það magn búvöru, sem við er miðað
við gerð verðlagssamninga hverju sinni.

Fundurinn telur, að þessi grein sé algjörlega ófullnægjandi til að tryggja bú-
setu á svæðum með erfiða búskaparaðstöðu og getur því aðeins fallist á þessa
breytingu, að reglum og starfsháttum Byggðasjóðs verði breytt þannig, að hann
sinni þessu verkefni á viðunandi hátt.

VI.
Fundurinn telur, að breyting sú, sem gerð var á framleiðsluráðslögunum á

Alþingi 6. apríl s.L, verði torveld í framkvæmd og sé í ýmsum atriðum mjög óskýr
og leggur áherslu á að úr því verði bætt við meðferð málsins nú.

Ennfremur telur fundurinn nauðsynlegt, að Framleiðsluráð fái rýmri heimildir
til beitingar kjarnfóðurgjalds en gert er ráð fyrir í frumvarpinu, svo betur megi
laga að aðstæðum hverju sinni.

Fylgiskjal III._._------
Bréf Sambands eggjaframleiðenda dags. 3. mars 1977.

Samband eggjaframleiðenda hélt félags fund 10. febr., og var þar samþykkt eftir-
farandi tillaga:

"Almennur félags fundur Sambands eggjaframleiðenda haldinn að Útgarði Glæsi-
bæ, Reykjavík þann 18. febr. 1977 felur stjórn sambandsins að vinna að athugun á
því, á hvern hátt framleiðsla alifugla verði felld undir söluskipulag búvöru".

Eins og yður mun vera kunnugt, befur að undanförnu ríkt algert öngþveiti í
sölumálum eggjaframleiðenda, og þess vegna er tillaga þessi komin fram.

Í framhaldi af þessu eru það vinsamleg tilmæli stjórnar Sambands eggjafram-
leiðenda, að stjórn Stéttarsambands bænda athugi þetta mál og hefji viðræður við
okkur til þess að vita, hvort einhver grundvöllur sé fyrir því, að hægt verði að
þoka þessum málum áfram.

Formaður Sambands eggjaframleiðenda er nú Þórarinn Sigurjónsson bústjóri,
Laugardælum.

Virðingarfyllst,
F. h. Sambands eggjaframleiðenda,

Einar Tönsberg.

Til formanns Stéttarsambands bænda.

Fylgiskjal IV.

Álit nefndar er Framleiðsluráð landbúnaðarins skipaði, varðandi
skipulag sölumála alifuglaafurða o. fl.

Þann 24. mars 1977 skipaði Framleiðsluráð nefnd, til að gera tillögur um ýmis
mál sem tengd eru alifuglarækt.

Nefndina skipuðu þeir: Þórarinn Sigurjónsson, Laugardælum, formaður, Jón
M. Guðmundsson, Reykjum, Gísli Andrésson, Hálsi, Einar Tönsberg, Reykjavík, og
Jón Ragnar Björnsson, Reykjavík. Nefndin skilaði áliti til Framleiðsluráðs þann
16. júní 1977. Á fundi Framleiðsluráðsins þann 16. september 1977 var tekið fyrir
og rætt nefndarálit þetta.

Var í þessu skyni ákveðið að beina því til nefndarinnar, að hún hefði málið
áfram til athugunar og gerði tillögur um eftirfarandi atriði:
1. Semja sérstök ákvæði í lögin um Framleiðsluráð landbúnaðarins um verðlagn-

ingu á eggjum.
2. Endurskoða ákvæði laganna um Stofnlánadeild landbúnaðarins er lúta að

gjaldtöku af eggjum og alifuglaafurðum og samskonar ákvæði um lögin um
Búnaðarmálasjóð.

31



3. Breytingu á lögum um Framleiðsluráð varðandi mat á alifuglaafurðum, eða
a. m. k. heimild til reglugerðar um það efni.

4. Lögfesta ákvæði um meðferð alifugla við slátrun, útbúnað sláturhúsa D. fl. i
því sambandi.
Nefndin kom fyrst saman hinn 21. febrúar S.l. Hefur hún síðan haldið 7 fundi.
Nefndin hefur orðið sammála um að gera tillögur um eftirfarandi:

Um verðlagningu alifuglaafurða.

Eftirfarandi verði bætt í lögin um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskrán-
ingu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. sem sérstakri grein, er komi
í 2. kaflanum um verðskráningu:

Sexmannanefnd ákveður verð alifuglaafurða til framleiðenda, samtímis verð-
ákvörðun á öðrum landbúnaðarvörum. Verðlagning sexmannanefndar skal byggð á
sérstökum verðlagsgrundvelli fyrir eggjaframleiðslu og öðrum fyrir kjúklingafram-
leiðslu, enda hafi orðið samkomulag um grundvellina í sexmannanefnd. Samband
eggjaframleiðenda skal gera tillögur um þessa verðlagsgrundvelli. Nú næst ekki
meirihluti í sexmannanefnd varðandi ákvörðun verðlagsgrundvalla eða varðandi
verðlagningu söluvara, og skal þá vísa ágreiningsatriðum til sáttasemjara og yfir-
nefndar á sama hátt Dg um getur í 3. málsgr. 6. gr.:

ÞÓ skal Sambandi eggjaframleiðenda heimilt að víkja frá skráðu verði til lækk-
unar, eða allt að 10% upp fyrir skráð verð eftir markaðsaðstæðum. hverju sinni.

Þá leggur nefndin til, að nýr kafli komi inn í Framleiðsluráðslögin er beri
heitið:

Um sölu og meðferð alifuglaafurða.

Framleiðsluráð hefur eftirlit með sölu alifuglaafurða og sér um að þær séu
flokkaðar og metnar eftir tegundum og gæðum. Óheimilt er að selja alifuglakjöt
á opinberum markaði, nema fuglunum sé slátrað í sláturhúsum, sem landbúnaðar-
ráðuneytið hefur viðurkennt, að fengnum tillögum frá yfirdýralækni. .

Sett skal reglugerð um sölu og meðferð alifuglaafurða. Í reglugerð þessari
skal fram tekið m, a.
1. Um búnað og rekstur alifuglasláturhúsa og eggjadreifingastöðva.
2. Um mat og flokkun alifuglaafurða.
3. Um skipulag framleiðslunnar og sölu afurðanna.

1 þl'iðja lagi leyfir nefndin sér að leggja til, að eftirfarandi viðauka verði bætt
aftan við 2. tölulið 4. gr. laga nr. 45, 16. apríl 1971, um Stofnlánadeild landbún-
aðarins, landnám Dg byggingar í sveitum:

ÞÓ skal gjald af alifuglaafurðum miðað við, að framleiðendur þeirra greiði
hlutfallslega sömu fjárhæð miðað við laun, eins og þau eru i verðlagsgrundvöllum
landbúnaðarafurða, sem ákveðnir eru af sexmannanefnd skv. Framleiðsluráðslög-
unum. Skulu fuglasláturhús og eggjamiðstöðvar annast innheimtu og vera ábyrg
fyrir skilum á gjaldi þessu til Framleiðsluráðs.

Hliðstæðar breytingar leggur nefndin til að gerðar verði á gjaldtöku alifugla-
afurða til Búnaðarmálasjóðs.

Í reglugerðum skal nánar kveðið á um, hver prósentutala þessara gjalda skuli
vera.

Reykjavík, 24. ágúst 1978.
Þórarinn Sigurjónsson,

Gísli Andrésson.
Jón M. Guðmundsson.

E. Tönsberg.
Jón Ragnar Björnsson.

32


