
Nd. 54. Nefndarálit [43. mál]
um frv. til I. um leyfi til slátrunar.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin fjallaði um frumvarpið á tveimur fundum og kallaði eftirtalda á sinn fund:
Sigurð Sigurðarson yfirdýralækni, Ólaf Hannibalsson, formann Sláturfélags Arnfirðinga,
Bíldudal, Gunnar Guðbjartsson, framkvæmdastjóra framleiðsluráðs landbúnaðarins,
Magnús H. Guðjónsson dýralækni, fulltrúa stjórnar Dýralæknafélags Íslands, Þórhall Hall-
dórsson, forstöðumann heilbrigðiseftirlits Hollustuverndar ríkisins, Jóhannes Gunnarsson,
framkvæmdastjóra Neytendasamtakanna, og Jónas Bjarnason, formann Neytendasam-
takanna.

Hjá fimm þessara manna kom fram alger andstaða gegn frumvarpinu og rökstuddu þeir
hana með margvíslegum hætti. Gunnar Guðbjartsson vildi ekki taka afstöðu til þessa máls
en kvað ástandið í sláturhúsamálum afleitt. Ólafur Hannibalsson lýsti stuðningi við
frumvarpið.

Nefndin klofnaði í afstöðu sinni til málsins. Undirritaðir nefndarmenn vilja að
frumvarpið verði fellt, en minni hl. leggur til að það verði samþykkt.

Afstaða meiri hl. byggist á eftirtöldum rökum:
1. Meiri hl. telur ekki eðlilegt að löggjafarvaldið, Alþingi, taki að sér hlutverk fram-

kvæmdarvaldsins og veiti einstökum sláturhúsum vinnsluleyfi. Meiri hl. vill ekki ganga
gegn gildandi lögum og reglugerðum sem eiga að tryggja heilbrigðiseftirlit og
hollustuhætti við matvælaframleiðslu.

2. Meiri hl. telur það alvarlegt og hættulegt fordæmi að ganga gegn ákvörðunum lögmætra
yfirvalda og að eðlilegra væri í þessu tilviki að kanna með skipulegri rannsókn hvort
embættismenn hafi gerst sekir um valdníðslu.
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3. Meiri hl. telur að það gæti orðið alvarlegt áfall fyrir þær stofnanir og einstaklinga sem
barist hafa fyrir bættum aðbúnaði og betri starfsháttum í heilbrigðiseftirliti með
matvælaframleiðslu ef þetta frumvarp næði fram að ganga.

4. Meiri hl. telur að það gæti skaðað sölu á íslenskum matvælum á erlendum markaði, sem
og innlendum, ef frumvarp þetta yrði að lögum.
Meiri hl. tekur ekki afstöðu til ástands sláturhússins á Bíldudal umfram þær upplýsingar

er fram koma í skýrslu Aðalsteins Sveinssonar héraðsdýralæknis frá því í ágúst sl. og fram
komu hjá Sigurði Sigurðarsyni yfirdýralækni á fundi nefndarinnar (sjá fylgiskjal I).
Sérstaklega hefur verið getið ýmissa ágalla á húsinu, mengunar vatns (sjá fylgiskjal II) og að
ekki hafi fengist dýralæknir til starfa við húsið (sjá fylgiskjal III).

Þá hefur komið fram að Sláturfélag Arnfirðinga óskaði eftir því 20. þessa mánaðar að
framleiðsluráð landbúnaðarins sæi um slátrun á fé sem annars hefði verið slátrað á Bíldudal.
Þessari beiðni var svarað þegar morguninn eftir (sjá fylgiskjal IV). Framleiðsluráð bauðst til
að greiða fyrir slátrun á Patreksfirði og síðan hefur verið boðin fram margvísleg aðstoð til að
greiða fyrir samkomulagi, m.a. á grundvelli hugmynda sem Ólafur Hannibalsson, formaður
stjórnar Sláturfélags Arnfirðinga, gerði grein fyrir á fundi með landbúnaðarnefnd.

Það hefur verið eindregin skoðun meiri hl. nefndarinnar, og væntanlega allra
nefndarmanna, að málið verði að leysa með samningum. Meiri hl. hefur lagt sig fram um að
greiða fyrir þeim samningum, svo og margir fleiri aðilar.

Meiri hl. gerir sér fulla grein fyrir þeim vanda sem Arnfirðingar eiga við að stríða og er
kunnugt um aðdraganda þessa máls. Mætti jafnvel orða það svo að Sláturfélag Arnfirðinga
hafi orðið blóraböggull í þeim sviptingum sem átt hafa sér stað vegna tilrauna til að koma á
úrbótum í málefnum sláturhúsa á Íslandi. Þá verður sú skoðun að koma fram að í þessu máli
hafa stjórnvöld verið æðisvifasein.

En meginatriði málsins er það að ástand í sláturhúsamálum hér á landi er óþolandi með
öllu. Nauðsynlegt er að hraða endurskoðun á skipulagi sláturhúsa, m.a. með tilliti til þess
hve fé hefur fækkað hér á landi, eða um 200 þúsund frá árinu 1978. Liðlega 30 sláturhús eru
rekin á undanþágum, heilbrigðisástand er íólestri, allt of víða er lélegt og lítt nothæft vatn og
fjárveitingavaldið hefur brugðist þeirri skyldu sinni að veita fjármagn til úrbóta (sjá
fylgiskjöl V og VI).

Í umfjöllun um þetta frumvarp hefur nefndin fengið margvíslegar ábendingar um atriði
sem betur mega fara. Umræða um þetta frumvarp hnykkir á nauðsyn þess að þegar verði
tekið til við að ræða sláturhúsaskýrsluna sem alþingismenn hafa nú fengið í hendur. -
Komið hefur fram gagnrýni á afskipti stjórnmálamanna af leyfisveitingum til sláturhúsa, svo
og á það fyrirkomulag að héraðsdýralæknar skuli sjálfir þurfa að gera úttekt á sláturhúsum í
eigin umdæmum og meta hvort þau eru hæf til slátrunar eða ekki.

Þessi umræða verður því væntanlega til þess að knýja á um úrbætur í matvælafram-
leiðslu hér á landi.

Árni Gunnarsson,
form., frsm.

Alþingi, 24. okt. 1987.

Alexander Stefánsson,
fundaskr.

Ragnar Arnalds.

Páll Pétursson.
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Fylgiskjal I.

Skýrsla um sláturhús.

Sláturhús S.A.B.

Eigandi: Sláturfélag Arnfirðinga Bíldudal.
Stærð hússins (aldur, gerð, efni, staðsetning): Húsið er gamalt steinhús, staðsett niður

við sjó á Bíldudal.
Umhverfi, girðing: Framhlið snýr að vegi meðfram fjörunni, tvær hliðar snúa að grasflöt

og Rækjuverið er á eina hlið. Steypt stétt að inngangi.
Vatnsból og vatnsleiðslur, heitt vatn: Vatnsból Bíldudals, vatn ónothæft. Heitt vatn úr

hitakút ekki alltaf nægjanlegt.
Fjárrétt, fjós (stærð, útbúnaður, afferming, brynning, loftræsting): Fyrir u.þ.b. 250 fjár,

enginn útbúnaður til brynningar. Loftræsting er um glugga og einn stromp.
Banaklefi: Ófullnægjandi.
Slátursalur (stærð, lýsing, áhöld, handlaugar, sótthreinsun hnífa): Steinveggir víða

sprungnir og málning flögnuð af. Víða hefur brotnað upp úr gólfi. Loft klætt með álplötum.
Blóðbekkur frá banaklefa inn í slátursalinn, fé borið af blóðbekk á fláningsbekk og fláð í
talíu. Úr talíu fer kjötið á rá inn í kjötsal, tréverk heldur uppi rám. Í slátursal eru tveir vaskar
og tveir "sterilisatorar".

Aðstaða til heilbrigðisskoðunar (rá og klefi fyrir "sjúkt" fé): Rá fyrir sjúkt fé við hliðina
á blóðbekk; álþil á milli. Enginn möguleiki á því að rekja saman skrokka, innyfli og hausa.

Snyrting á kjöti (þvottaaðstaða, aðskilnaður): Þvottur fer fram í slátursal og endanleg
snyrting í kjötsal.

Kjötsalur (birta, lýsing, loftræsting, stærð, upphengi): Birta í kjötsal er léleg.
Loftræsting er um glugga á útvegg og veldur það því að óþrif geta borist inn. Niðurföll eru í
rennu við vegg, en nýtast ekki vegna þess að stoðir undir rám standa í rennunni. Álplötur
eru í lofti að hluta og á einum vegg. Gólf og aðrir veggir eru víða sprungin og málning
flögnuð af.

Innvigtun: Kjöt er vigtað morguninn eftir að slátrað er áður en byrjað er að slátra að
nýju.

Innyflasalur (stærð, lýsing, flatarmál borðflatar, gerð borða og grinda): Hólfaður frá
slátursal með tréþili með lúgu sem innyflum er kastað í gegnum. Aðskilnaður fer fram á
rennu úr vatnsheldum krossvið. Í innyflasal er lítill klefi klæddur með plasti fyrir skiptingu
vamba. Úrgangur úr innyflasal fer í gegnum lúgu út á traktorskerru.

Vamba- og gæruþvottur: Gærum er kastað frá talíu í gegnum gang út í gæruskýli.
Hausar og gærur: Hausar fara frá blóðborði gegnum lúgu inn í hausaklefa. Tréklæðning

er í lofti og álklæðning á einum vegg. Aðrir veggir og gólf eru ónýt. Niðurfall ónothæft.
Geymsla á sjúkum afurðum: Engin.
Meðferð á úrgangi, frárennsli: Úrgangur grafinn daglega. Frárennsli er ónothæft, nær

ekki niður í sjó.
Áhöld til hreinsunar á vinnustað: Engin sérstök áhöld.
Verkun og flutningur á sláturafurðum (útbúnaður flutningstækja, ílát, vegalengdir): Það

sem ekki er hægt að geyma eða selja á staðnum er flutt til Reykjavíkur á flutningabílum.
Skrokkar klæddir í plastpoka og grisju.
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Frystiklefar (stærð, rými, efni, einangrun, hitastig, geymsla á öðrum matvælum,
þrifnaður): Tveir frystiklefar, annar tekur afrakstur u.þ.b. eins dags slátrunar, uppihangandi
á rennibrautum, og hinn tekur afrakstur nokkurra daga slátrunar í stæðum. Innréttingar úr
tré og rennibrautir festar í trébita.

Frysting á innmat, blóði og hausum: Hausar og blóð er selt jafnóðum. Innmatur frystur í
þar til gerðum umbúðum í frystiklefum.

Vélar og vélahús: Aðskilið frá sláturaðstöðu; annar inngangur.
Söltunarklefi (stærð, gerð, kjötmagn saltað): Enginn.
Sláturfjártala alls: ...
Sláturfjártala dag hvern: 225 dilkar.
Aðstaða til slátrunar svína og stórgripa: Ekki fyrir hendi.
Tala stórgripa og svína: Ekki hefur verið leyfð slátrun á stórgripum og svínum.
Svefnskáli, matstofa (stærð, fjöldi starfsfólks): Kaffistofa í sláturhúsi fyrir starfsfólk sem

er u.þ.b. 20 manns.
Fatahengi og vinnuföt (höfuðbúnaður, þvottur): Fatahengi í snyrtiherbergjum. Slátur-

hús sér starfsfólki fyrir hvítum sloppum, hlífðarfötum og stígvélum.
Snyrtiherbergi (gerð og fjöldi salerna og handlauga, handþurrkur): Tvö snyrtiherbergi,

ein handlaug á hvorum stað, sápuskammtari og bréfþurrkur.
Herbergi kjötskoðunarlæknis: Ekki fyrir hendi.
Athugasemdir og ágallar: Í Vestur-Barðastrandarsýslu eru það fáir sláturgripir og

vegalengdir ekki það miklar að ástæða sé til að byggja hér upp fleiri en eitt sláturhús. Verði
það ofan á að þetta hús verði á Bíldudal verður í fyrsta lagi að útvega teikningu af sláturhúsi
(teikning er reyndar til frá teiknistofu Sambands íslenskra samvinnufélaga) og síðan að vinna
eftir henni.

Annars eru athugasemdir við húsið eftirfarandi:

Athugasemdir varðandi sláturhús á Bíldudal.
Sláturhús: Veggi þarf að flísaleggja eða klæða þannig að auðvelt sé að þrífa. Gólf þarf

að lagfæra þar sem víða er brotið upp úr því. Lagfæra skal rár; ekkert timbur skal nota.
Handlaugar þarf fyrir starfsfólk, fljótandi sápu og handþurrkur (reiknað er með þremur
starfsmönnum um hverja handlaug). "Vatnsbyssu" þarf fyrir fláningsmenn. "Gerlabana"
þarf við handlaugar. Hurðir í salarkynnum þurfa að vera úr efni sem hægt er að þrífa. Blóð-
bekkur skal þannig úr garði gerður að blóð renni annaðhvort í þar til gerð ílát til söfnunar á
blóði eða beint í niðurfall, en ekki út um allt gólf í slátursal. Innanúrtöku skal háttað þannig
að hægt sé að rekja saman innyfli, hausa og skrokka.

Kjötsalur: Veggi þarf að flísaleggja eða klæða þannig að auðvelt sé að þrífa þá. Gólf
þarf að lagfæra. Niðurföll þarf að lagfæra; stoðir undir rám standa í vatnsrás og hindra
frárennsli. Birta í kjötsal er ekki nægjanleg. Loftræsting í kjötsal er ekki fullnægjandi; opinn
gluggi veldur því að flugur og önnur óþrif eiga greiða leið inn í kjötsaIinn.

Innyflasalur: Skal aðskilinn frá slátursal. Veggir skulu flísalagðir eða klæddir. Lagfæra
skal gólf. Handlaugar vantar, einnig sápu og handþurrkur. Borð og ílát skulu gerð úr
ryðfríum málmi.

Vambaklefi: Skal aðskilinn frá öðrum vinnusölum með heilum veggjum.
Hausaklefi: Klæða þarf loft og veggi, lagfæra gólf og gera við ónýtt niðurfall.
Frárennsli: Ónothæft, nær aðeins niður í fjöruna, en þyrfti að ná út fyrir stór-

straumsfjöru.
Í ágúst 1987.

Aðalsteinn Sveinsson
héraðsdýralæknir .
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Fylgiskjal II.

Hollustuvernd ríkisins,
rannsóknastofur.

Vatnsvottorð,
sýni nr. B-87-0994.

Reykjavík, 12. okt. 1987.

Sláturfé lag Arnfirðinga
b.t. Agnars K. Gunnarssonar, Bakkatúni,
Suðurfj arðarhreppi,
465 Bíldudal.

Móttekið: 7. október 1987.
Rannsakað: 7. október 1987.
Tegund vatns: Vinnsluvatn.
Taka sýna: Sláturfélag Arnfirðinga.
Skýringar: Sýni tekið í sláturhúsi S.A.B.

Niðurstöður rannsókna:

Gerlafjöldi við 37*C í 1ml 15
Gerlafjöldi við 21*C í 1ml 640
Kólígerlafjöldi í 100ml (MPN) 54
Saurkólígerlafjöldi í 100ml (MPN) 54
Fluoris. Pseudomonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Aðrar athuganir:
Sýrustig (pH) 7.25

Mat:
Ónothæft.

F.h. Hollustuverndar ríkisins, rannsóknastofur,
Sigurður Greipsson.
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Fylgiskjal III.

Yfirdyralæknirinn, Reykjavík.

Reykjavík, 12. október 1987.

Landbúnaðarráðuneytið,
Rauðarárstíg 25,
150 Reykjavík.

Sendi hér ljósrit af bréfi Rúnars Gíslasonar, héraðsdýralæknis í Stykkishólmi, dags. 1.
okt. 1987. Þar gefur hann umsögn um sláturhús Sláturfélags Arnfirðinga, Bíldudal, eftir
skoðun 27. september sl. Héraðsdýralæknirinn treystir sér ekki til að mæla með undanþágu
til slátrunar í húsinu í haust.

Ég hef tekið undir þetta álit héraðsdýralæknisins.
Við rannsókn á vatni, sem tekið var í húsinu, hefur komið fram samkvæmt niðurstöðum

Hollustuverndar ríkisins sem staðfest var í síma í gær af Sigurði Greipssyni að vatnið í
húsinu er óhæft (vegna saurkólígerla og pseudomonas). Það undirstrikar enn frekar það álit
að ekki sé verjandi að mæla með undanþágu til slátrunar í húsinu, jafnvel þótt lagfærð hafi
verið fimm atriði af ýmsum fleiri sem ábótavant var í þessu húsi.

Héraðsdýralæknirinn í Stykkishólmi hefur óskað eftir því að verða leystur frá því að
vera settur héraðsdýralæknir í Barðastrandarumdæmi og hef ég í dag beðið hann um að
senda skeyti þess efnis til landbúnaðarráðuneytis, en hann féllst á það fyrir mín orð að gegna
embættinu þar til í dag, 12. október.

Bréf, sem hann skrifaði mér 1. október þar sem hann fer fram á þetta, hefur hann óskað
að afturkalla.

Virðingarfyllst,
Sigurður Sigurðarson.

P.S. Hef borið niðurstöðu þessa undir Pál Agnar Pálsson og hann hefur tjáð sig samþykkan
henni.

Sig. Sig.

Herra yfirdýralæknir.
Vegna eindreginna tilrnæla landbúnaðaráðuneytisins vil ég taka eftirfarandi fram vegna

skýrslu minnar til yðar frá 27. sept. 1987 um sláturhús Sláturfélags Arnfirðinga, Bíldudal.
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Ýmsu er ábótavant í húsi þessu og treysti ég mér ekki til að mæla með undanþágu til
slátrunar í því í haust.

Stykkishólmi, 1. okt. 1987.
Rúnar Gíslason dýralæknir.

Framsendi þetta álit héraðsdýralæknis um sláturhús Slátursfélags Arnfirðinga, Bíldu-
dal. Hef sjálfur gefið sams konar umsögn.

Reykjavík, 2. okt. 1987.
Sigurður Sigurðarson.

Fylgiskjal IV.

Skeyti Sláturfélagsins til framleiðsluráðs.
(20. okt. sl.)

Framleiðsluráð landbúnaðarins,
form. Gunnar Guðbjartsson,
Bændahöllinni Reykjavík.

Þar sem settur yfirdýralæknir hefur með bolabrögðum komið í veg fyrir að við gætum
slátrað í okkar eigin húsi óskum við eftir því að framleiðsluráð sjái um að útvega slátrun á því
fé sem annars hefði verið lógað hér. Um er að ræða hér um bil 3000 fjár. Svar óskast hið
bráðasta.

Sláturfélag Arnfirðinga, Bíldudal.

Svarskeyti framleiðsluráðs.
(21. október 1987.)

Sláturfélag Arnfirðinga,
hr. Sigurður Guðmundsson,
Bíldudal.

Skeyti frá í gær móttekið.
Sláturhúsið á Patreksfirði stendur félaginu til boða til afnota við slátrun næstu daga.
Leiga í samræmi við áætlun fimmmannanefndar . Ræða þarf um hana við forstöðumann

Stofnlánadeildar landbúnaðarins. Flutningskostnaður yrði væntanlega greiddur af verð-
miðlunarfé.
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Ari Ívarsson er hús- og vélgæslumaður á Patreksfirði.
Slátrun mundi félagið sjálft fá leyfi til að annast og framkvæma á sína ábyrgð.

Kjötskoðunarmaður fæst til starfa á Patreksfirði.
Látið vita í dag.

Framleiðsluráð landbúnaðarins.

Fylgiskjal V.

Bréf Stéttarsambands bænda til landbúnaðarnefnda Alþingis.
(21. október 1987.)

Í tilefni af umræðum á hæstvirtu Alþingi í gær, þriðjudag 20. október, um sláturhúsamál
á Bíldudal og hugmyndir um setningu sérstakra laga til þess að opna sláturhúsið, vill
Stéttarsamband bænda benda hæstvirtum landbúnaðarnefndum Alþingis á eftirfarandi:
1. Um er að ræða sláturhús sem dýralæknar hafa dæmt ónothæft og neita að heilbrigðis-

skoða kjöt frá og Hollustuvernd ríkisins hefur dæmt vatn það, sem notað er við
matvælaiðnað á staðnum, ónothæft vegna mengunar (saurgerlar).

2. Á undanförnum árum hafa verið gerðar sífellt strangari kröfur til matvælaiðnaðar í
landinu um aðstöðu alla og eftirlit með framleiðslunni. Flest fyrirtæki á þessu sviði, sem
eitthvað kveður að, hafa lagt í gífurlegan kostnað sem mörgum þeirra reynist erfitt að
standa undir. Þessar kröfur til matvælaiðnaðarins eru væntanlega gerðar í þeim tilgangi
að tryggja gæði íslenskra matvæla og auka álit framleiðslunnar í augum innlendra og
erlendra kaupenda.

3. Hver verða viðbrögð neytenda á Íslandi og kaupenda íslenskra matvæla erlendis ef í ljós
kemur að hæstvirt Alþingi virðir ekki þau lög og reglur, sem það hefur sjálft haft
forgöngu um að setja, meira en svo að það víkur þeim til hliðar og hundsar álit
heilbrigðisyfirvalda, svo sem nú er stefnt að samkvæmt fréttum?

4. því mun haldið fram sem rökum í þessu máli að afurðir þær, sem um ræðir, séu eingöngu
nýttar á heimamarkaði (á Vestfjörðum). Hvað réttlætir það að gera aðrar og minni
kröfur til matvæla sem seld eru neytendum á Vestfjörðum en annars staðar á landinu?
Munu erlendir viðskiptaaðilar treysta því að kjöt frá sláturhúsinu á Bíldudal blandist
ekki kjöti sem boðið er til sölu á erlendum markaði?
Stéttarsamband bænda hefur fram til þessa engin afskipti haft af málefnum sláturhúss-

ins á Bíldudal, en telur það skyldu sína að benda hæstvirtum landbúnaðarnefndum á þá
hættu sem fylgt getur fyrirhuguðum afskiptum Alþingis af málinu fyrir matvælaiðnaðinn í
landinu og viðhorf neytenda innan lands og utan til heilbrigðiseftirlits með matvæla-
vinnslunni.

Endurskoðun á skipulagi sláturhúsa er mikið og vandasamt verk sem ekki verður
komist hjá að leysa á næstu árum. Í þVÍsambandi má benda á að sláturfé í landinu hefur
fækkað úr 1 031 640 fjár árið 1978, þegar það varð flest, í 819 288 á sl. ári. Skipulag
sláturhúsa er hins vegar lítið breytt og því fellur fastur fjármagnskostnaður sláturhúsa á
minna kjötmagn en áður sem hlýtur að hækka 'verðlag þess.
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Stéttarsamband bænda hefur ekki tekið endanlega afstöðu til þess með hvaða hætti það
telur að endurskipulagning sláturhúsanna verði best leyst. Hitt virðist ljóst að umfjöllun
Alþingis um Bíldudalsmálið er ekki líkleg til þess að greiða fyrir lausn þessa vanda sem bæði
neytendur og framleiðendur eiga mikið undir að leysist farsællega.

Virðingarfyllst,
f.h. Stéttarsambands bænda,

Haukur Halldórsson.
Hákon Sigurgrímsson.

Fylgiskjal VI.

Hr. form. landbúnaðarnefndar neðri deildar,
Árni Gunnarsson.

Bréf Neytendasamtakanna.
(22. október 1987.)

Í framhaldi af þeirri umræðu, sem er um leyfi til búfjárslátrunar , hefur stjórn Neytenda-
samtakanna samþykkt meðfylgjandi fréttatilkynningu sem sendist yður hér með.

F.h. stjórnar Neytendasamtakanna,
Jóhannes Gunnarsson, formaður.

Slátrun búfjár.

Vegna umræðu um leyfi til slátrunar ítreka Neytendasamtökin fyrri ályktanir sínar um
að kröfur verði hertar gagnvart þeim aðilum sem meðhöndla og selja viðkvæmar matvörur.
Það er skoðun Neytendasamtakanna að alls ekki megi slaka á kröfum sem gerðar eru til
þessara aðila, enda væri slíkt bjarnargreiði við matvælaframleiðslu í landinu og gæti
stórskaðað útflutning á matvælum.

Neytendasamtökin styðja viðleitni stjórnvalda til að hamla gegn slátrun á búfénaði við
alls ófullnægjandi aðstæður. Jafnframt styðja Neytendasamtökin það átak sem verið er að
gera til að fækka þeim sláturhúsum sem mörg undanfarin ár hafa fengið starfsundanþágur
hjá heilbrigðisyfirvöldum. Með því móti væru neytandanum tryggðar heilnæmari vörur sem
uppfylltu eðlilegar kröfur hans, auk þess mundi slík hagræðing skila sér í lækkuðu vöruverði.
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