
167. Kefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 20. jún í 1923, um verslun með 
smjörliki og líkar iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin heflr athugað ofangreint frv. Fellst hún á þá skoðun, sem kem- 
ur fram í athugasemdum stjórnarinnar við það.

Ef það á annað borð á að synda fyrir algerða óbilgirni i garð aðstand- 
enda Áslækjarrjómabúsins, þá virðist ekki nema um  tvent að gera, annaðhvort 
að gefa að nokkru eða öllu leyti eftir lán það, sem um ræddu rjóm abúi var 
veitt ur rikissjóði til smjörlikisgerðarinnar 1923, eða að undanþiggja búið á- 
kvæðum 5. gr. laga nr. 38, 20. jún í 1923.

Fyrri leiðin hefir áður verið reynd, en áleist ekki fær. Síðasta þing 
synjaði um eftirgjöf á um ræddu láni, svo að telja má tilgangslaust að prófa 
þá leið af nýju.

Með frv. þvi, sem hjer liggur fyrir, er tilraun gerð til að greiða sann- 
girninni braut með því að láta ákvæðin í 5. gr. Iaga nr. 38, 20. júni 1923, 
ekki ná til umrædds rjóm abús. Að þessu ráði heflr háttv. Nd. horfið, og virð- 
ist oss sem best fari á þvi, að háttv. Ed. veiti þessari lausn málsins stuðn- 
ing sinn.

Líkurnar fyrir þvi, að slík undanþága, sem hjer ræðir um, geti á nokk- 
urn hátt orðið til skaða, virðast oss harla litlar. En yrði reyndin sú, að fram- 
leiðsla smjörs og smjörlikis á sama stað og með sömu tækjum  hefði skaðleg 
áhrif á gæði smjörsins, þá virðist það liggja i augum uppi, að aðstandendur 
umrædds rjóm abús m uni af sjálfsdáöum hætta við aðrahvora framleiðsluna.

En þótt oss virðist, sem ekki verði hjá því komist að veita um rædda 
undanþágu að því er Áslækjarrjómabúið snertir, þá teljum vjer algerlega óþarft 
að veita hana til lengri tima en búið þarf til þess að endurgreiða lánið, sem 
því var veitt ú r rikissjóði 1923. Og þess vegna ieggjum vjer það til, að frv. 
verði samþ. með svo hljóðandi

BREYTINGU:

Við 1. gr.
1 stað orðanna: »sem tram leiddu bæði sm jör og smjörliki sumarið 

1923«, komi:
sem  fengið hafa lán úr rikissjóði til að kom a upp sm jörlíkisgerð. — 

Þó getur sú undanþága aldrei staðið lengri tima en þarf til þess að endur- 
greiða slíkt lán.

Alþingi, 12. m ars 1925.

Eggert Pálsson, H jörtur Snorrason, Sigurður Jónsson.
form. og frsm. fundaskrifari.


