
Nd. 87. Frumvarp

til laga um innflutning á kartöfluni o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd. '

1. gr.
Þann liluta hvers árs, sem nægar birgðir eru fyrir hendi i landiuu, að 

dómi Búnaðarfélags íslands, af innlendum kartöflum, er bannað að flvtja inn 
kartöflur frá öðrum löndum.

2. gr.
Að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands, ákveður atvinnumálaráð- 

herra á ári hverju með auglvsingu í Lögbirtingablaði, frá hvaða tíma innflutn- 
ingsbaim á kartöflum skuli í gildi ganga og livenær þvi skuli af létt. Skal sú 
auglýsing út gefin 3 vikum áður en innflutningsbannið hefst.

Ef sérstakar ástæður gera það nauðsynlegt og Búnaðarfélag Islands mæl- 
ir með þvi, er ráðherra þó heimilt að ákveða með nýrri auglýsingu, að banninu 
skuli fyrr af létt en til hafði verið tekið, og þarf það ekki að vera samtímis á 
öllu landinu.

3. gr.
.Hreppstjórum í sveitum og bæjarstjórum i kaupstöðum skal skylt að 

senda Búnaðarfélagi Islands á ári hverju fyrir fyrsta nóvember skýrslu um upp- 
skerumagn kartaflna.

4. gr.
Til þess að greiða fyrir sölu á innlendum kartöflum í landinu, skal at- 

vinnumálaráðherra lieimilt að greiða allt að lielmingi flutningskostnaðar með 
skipum rikisins á kartöflnm frá þeim héruðum, sem aflögufær eru í þeim efn- 
um, til þeirra landshluta, sem verða að kaupa að kartöflur.

5. gr.
Xánari ákvæði um framkvæmd þessara laga setur atvinnumálaráðherra 

með reglugerð, að fengnmn tillögum Búnaðarfélags Islands. I reglugerð þessari 
skal setja reglur um mat á kartöflum, ef um stærri kaup er að ræða en 500 kg. 
til sama kaupanda.

6. gr.
Brot gegn auglýstu innflutningsbanni á kartöflum samkv. 1. gr. varða 

sektum til ríkissjóðs, frá 200— 2000 kr. Ólöglega innfluttar kartöflur skulu 
upptækar og andvirði þeirra renna i rikissjóð.



7. gr.
Með mál út af brotunx gegn lögúm þessum skal farið sem almenn lög- 

reglumál.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

A krepputímum eins og þeim, sem nú standa yfir, verður mönnum það 
ljósara en ella, hver nauðsyn er á þvi að búa sem bezt að sínu. Engurn blandast 
lengur lxugur um það, að hér á landi eru næg skilyrði til þess að rækta kartöflur, 
er fullnægi þörfunx landsmanna, og er oss ekki vansalaust, hve skanxnxt vér er- 
imx þar á veg komxxir. Þó að svo hagi til í summn landshlutum, að kartöflu- 
rækt sé misbrestasöm, þá er á miklum hluta landsins nokkurn veginn árviss 
uppskera. Fx-umvarp þetta miðar að því tvennu, að örva menn til aukinnar kart- 
öfluræktar og greiða fyrir markaði á þeirri vöru innanlands.

Frumvarp þetta er sniðið eftir frunxvarpi uxxx sama efni, er afgreitt var 
frá siðasta Búnaðarþingi og sent landbúnaðarnefnd neðri deildar til athugunar 
og fyrirgreiðslu.


