
Nd. 450. Nefndarálit
um frv. til laga um siidarm at.

F rá  sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefir h aft til m eðferðar frv. það uni síldarm at, er sjávarút- 

vegsnefnd Ed. fly tur á þessu þingi. Telur hún, að á þvi þurfi m ik lar breytingar 
að gera, svo að það geti orðið síldarútveginum  til þess gagns, sem til er ætlazt.

I frv. er aðaláherzlan lögð á m at á nýveiddri sild, og ber það að þvi 
leyti, og mörgu öðru, keim af þeirri tilhögun, sem kom ið var á með einkasöl- 
unni, sem nú er niður lögð.

Reynslan bendir sam t í þá átt, að slíkt m at er hvergi næ rri nægilega 
tryggilegt til þess að öíryggi fáist fy rir þvi, að sildin sé góð og vönduð vara 
þegar hún er flu tt á skipsfjöl til útflutnings. Geymslu síldarinnar e r oft svo 
ábótavant og fleiri ástæður stuðla að þvi, að síld, þótt góð sé við söltun, getur 
verið orðin mjög vafasöm verzlunarvara þegar hún er flu tt út.

Nú er m atinu auðvitað ætlað að vera trygging kaupandanum  fyrir þvi, 
að varan sé eins góð og hún er sögð af seljanda, og ber þá að sjálfsögðu að 
haga m ati á vörunni þannig, að þessi trygging sé sem bezt.

Matið á hinni nýveiddu síld, eða söltunarinatið, sem svo er kallað, er 
lika miklu kostnaðarsam ara en m at það, er fram  fer við afskipun, eða útflutn- 
ingsmatið, en söltunarm at verður ávallt ótryggt, eins og áður segir.

E r nú svo komið, að m atsvottorð íslenzkra m atsm anna eru að engu höfð 
af útlendum  síldarkaupendum , og er því liin mesta nauðsyn þess, að lög þau 
um síldarm at, sem nú verða afgreidd, séu þannig ú r garði gerð, að til bóta 
geti staðið álit síldarkaupenda á íslenzku jnati.

Nefndin hefir þvi álitið ré tt að gera söltunarm at ekki að skyldu, en 
leggur hinsvegar til, að lögleitt sé útflulningsm at á síldinni, eins og á sér stað 
ineð aðrar afurð ir landsm anna. Skyldum at þétta  vill nefndin lá ta  ná  til a llrar 
sildar, sem flu tt er út i lagarheldum  tunnum , ef síldin hefir legið 20 daga eða 
lengur í salti, en sú síld, sem m etast skal verkuð, verður að hafa  legið að 
m innsta kosti þann tím a i salti, eins og kunnugt er. Þesskonar m at er lika að 
sögn tíðkað í nágrannalöndum  vorum, þ ar sem síld er veidd og flu tt ú r landi, 
t. d. Noregi og Skotlandi. Hinsvegar má gera ráð  fyrir, að mikið kunni að 
verða flutt út af sild, er ekki hefir legið um ræ ddan tím a i salti, og er sú síld 
vitanlega ekki matsskyld.

Frv. gerir ráð  fy rir 4 yfirsíldarm atsm önnum , liverjum  í sínum  lands- 
fjórðungi, en nefndin leggur til, að aðeins einn v 'firsildarm atsm aður sé skip- 
aður fy rir allt landið, og honum  þá svo borgað, að hann  geti haft yfirum - 
sjón m atsins fy rir aðalstarf. Virðist oss, að hér sé frekar til þess efnt, að hæ fur 
inaður fáist til starfans en ella mvndi, og er þó ódýrara fy rir ríkissjóð það 
fvrirkom ulag, er nefndin vill hafa, heldur en það, sem frv. fe r fram  á.

Þá gerir nefndin og ráð  fyrir, að með þeirri tilhögun m atsins, sem hún 
Ieggur til að höfð verði, þurfi ekki eins m arga undirm atsm enn og áður hafa 
verið, og ætti þá  að vera auðveldara að hafa  liæfa m enn til þeirra  starfa, en 
á það leggur nefndin m ikla áherzlu.



Þó nefndin vilji ekki gera skylt að m éta nýveidda síld, álítur liún þó| 
rétt, sérstaklega ef ágreiningur rís milli kaupanda og seljanda um  gæði sildar-i 
innar eða söltunarhæfi, að lejTt sé, að slikur ágreiningur sé lagður undir úr- 
skurð matsm anns. Þá þykir og rétt, að þeir, er flytj a út síld, sem ekki er orðin 
yfir 20 daga saltlegin, eigi lieimtingu á, ef þeir óska þess, að fá  umsögn mats- 
m anns um  ásigkom ulag sildarinnar þegar hún var söltuð, og gerir nefndin 
ráð  fy rir þessu i breytingartillögum  sínum.

Nefndin vill gera m atsm enn ábjTga fy rir röngu eða hlutdrægu mati, ef 
á þá sannast, og er það i sam ræm i við það, er gildir um fiskim atsm enn sam- 
kvæmt fiskim atslögunum.

Þá álitu r nefndin rétt, að yfirsíldarm atsm aðurinn ferðist, auk þeirra 
ferða, er hann fer milli veiðistöðva innanlands, líka til m arkaðslandanna, til að 
kynna sér óskir kaupenda um verkun sildarinnar og annað, er að gagni má 
koma.

Ferðir vfirm atsm annsins allar eiga að vera á kostnað rikissjóðs, og að 
þvi, er u tanlandsferðir hans snertir, þá ætlast nefndin til, að þær séu því að- 
eins fá rn ar, að atv innum álaráðherra samþykki.

Að þvi er snertir meðferð og m erkingu tunnanna, svo og útbúnað farm - 
skírteina, eru tillögur nefndarinnar svipaðar ákvæðum frum varpsins.

Samkvæmt fram ansögðu leggur nefndin til, að frv. verði sam þykkt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Öll síld, sem ætluð er til útflutnings, hvort lieldur hún er söltuð, 
krydduð, sykursöltuð eða á annan liátt verkuð, og flu tt er út í lagarheld- 
um tunnum , skal vera m atsskvld til útflutnings, þegar liún hefir legið 20 
daga eða lengur i salti, og skal m at fa ra  fram  á lienni þegar hún er flutt 
á skipsfjöl. Matið fram kvæm a opinberir matsm enn. Skulu þeir banna út- 
flutning á  þeirri síld, sem að þeirra  dómi er óhæf verzlunarvara.

Undanskilin m ati þessu skal þó sild, sem flutt er út í dósum eða smá- 
ílátum , bituð eða sérstaklega m eðfarin.

Nú er óskað m ats á nýveiddri síld, eða ágreiningur ris m illi kaup- 
anda og seljanda um gæði vörunnar, og skal m atsm önnum  þá skylt að 
m eta eða skera úr.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Y firsildarm atsm aður skal skipaður af atvinnum álaráðherra, eftir 

tillögum síldarsaltenda og síldarútflytjenda.
Hefir hann umsjón með sildarm ati á öllu landinu og skal hann hafa 

að árslaunum  4000 krónur, er greiðast ú r rikissjóði. Auk þess skal hon- 
um greiddur nauðsynlegur sím akostnaður, ferðakostnaður og fæðispen- 
ingar á eftirlitsferðum  hans um landið, eftir reikningi, sem atvinnum ála- 
ráðherra  úrskurðar.

Undirm atsm enn skulu skipaðir af lögreglustjóra i hverri veiði- 
stöð, eins m argir og nauðsyn krefur, eftir tillögum vfirm atsm anns.



A tvinnum álaráðherra setur yfirm atsm anni og undirm atsm önnum  
erindisbréf, en yfirm atsm aður ákveður starfssvið hvers þeirra, og skulu 
þeir hlýða fvrirskipunum  hans i hvívetna.

Kaup undirm atsm anna ákveður j'firm atsm aður, og greiðist það af 
sildareiganda eða umboðsm anni hans.

Allir m atsm enn skulu r ita  undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýðnast 
ákvæðum þeim, er sett verða um  sta rf þeirra, og ræ kja  stöðu sína með al- 
úð og kostgæfni.

Y firsíldarm atsm aður felur einhverjum  undirm anna sinna að gegna 
yfirm atsstarfi í umboði sínu á hverri útflutningshöfn, þegar hann er fjar- 
verandi.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo :
Y firsíldarm atsm aður skal ferðast um  á m illi staða þeirra, þ a r sem 

sild er söltuð, og hafa  eftirlit með og leiðbeina um m at sildar og meðferð 
alla, svo og veita undirm atsm önnum  fræðslu í starfi þeirra. Skal hann, ef 
þörf gerist og atv innum álaráðherra sam þykkir, ferðast til sildarneyzlu- 
landanna, til þess að afla  sér þekkingar um  m eðferð á síld og vörugæði 
hennar. Kostnaður við slikar ferð ir yfirm atsm anns greiðist ú r rikissjóði.

Y firsildarm atsm aður og undirm atsm ennirnir i umboði hans hafa 
úrskurðarvald  um söltunarhæfi síldar og um vörugæði hennar. Skal kaup- 
anda og seljanda skvlt að hlíta úrskurði þeirra, ef á milli ber. Úrskurðum  

' þeirra  ,má þó skjóta til dóm stólanna. Ef svo reynist, að úrskurður sildar- 
m atsm anns hafi verið rangur eða hlutdrægur og hann hafi á þann  hátt 
bakað öðrum tjón, skal honum þegar vikið frá  starfanum  og hann látinn 
sæta ábyrgð og bæta þeim, er fy rir tjóni varð.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Alla sild, sem söltuð er til útflutnings, skal flokka eftir gæðum. 

F lokkunina skal fram kvæ m a samkvæm t reglugerð, er atvinnum álaráð- 
herra  setur.

Undir síld, sem ætluð er til útflutnings, m á einungis nota hreinar 
og ógallaðar tunnur, enda séu þæ r ú r góðu efni og vel smiðaðar. Getur 
m atsm aður bannað útflutning á sild í þeim  tunnum , sem h ann  telur til 
þess óhæfar. Gam lar eða notaðar síldartunnur m á ekki flj’t ja  til landsins 
til notkunar undir síld til útflutnings, nem a með sam þykki atvinnum ála- 
ráðherra, að fengnum  tillögum j’firsíldarm atsm anns.

S íldartunnur skidu jafnan  gej’m dar á góðum stað og á svo góðum 
undirlögum , að þæ r liggi hvergi við jörð  eða i bleytu. Skulu matsm enn 
gæta þess vel, að tunnurnar séu vel hreinar, þá er þæ r eru flu tta r út. YT- 
irsíldarm atsm aður getur ákveðið, hvaða salttegundir megi nota í sild til 
útflutnings, og hversu mikið það skuli vera m innst í tunnu hverja. 

ö. Við ö. gr. Greinin orðist svo:
Þegar síld hefir legið 20 daga eða lengur eftir söltun og skal flytj- 

ast út, skal eigandi eða um ráðam aður hennar tilkynna það j’firm atsm anni 
svo tim anlega, að hann geti látið fa ra  fram  skoðun á síldinni áður en hún 
er flutt i skip. Matið fram kvæ m a undirm atsm ennirnir eftir fyrirm ælum



yfirm atsm aím sins, og skal, ef eigi finnast skem m dir, teljast nægilegt aS 
rannsaka 4—6 tunnur af hundraði, en ef skem m da verður vart, skal rann- 
saka nánar eftir fvrirm ælum  vfirm atsm anns. Banna skal útflutning á 
þeirri síld, sem að dómi m atsm anna er óhæf verzlunarvara.

Nú er síld, söltuð eða á annan hátt verkuð, eigi orðin 20 daga gömul 
þegar hún er flu tt út, og er þá eigi skylt að m eta hana til útflutnings. En 
hafi síld verið m etin nv, og sé hún flu tt út áður en 20 dagar eru liðn ir frá  
söltun hennar, skal um þá síld votta, að hún sé metin ný, en ásigkom ulag ; 
vörunnar eigi vottað að öðru leyti.

6. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Allri síld, sem m atsskyld er, sbr. 1. gr., og send er héðan á erlendan 

m arkað, skal fylgja m atsvottorð vfirsildarm atsm anns eða þess m atsm anns, 
er hann hefir gefið umboð til að gefa út slíkt vottorð, ef hann einhverra 
orsaka vegna getur ekki verið viðstaddur þegar vottorð þ arf að gefa. Mats- 
vottorð þetta skal rita  á farm skírteini þau, er fvlgja hverri síldarsendingu. 
í vottorðinu skal fram  tekið um  gæði sildarinnar, hve m argar tunnur af 
hundraði hafi verið rannsakaðar og vegnar, hver sé m eðalþyngd í tunnu 
og hver sé m eðaltala sílda í tunnu. Skal i yottorðum þessum leitazt við að 
gefa kaupandanum  sem bezta trvggingu fv rir ásigkomulagi sildarinnar, 
eins og hún er, þegar henni er skipað út. f vottorðinu skal einnig tekið 
fram , að ferm ing skipsins hafi farið  fram  undir eftirliti m atsm anns, enda 
getur hann stöðvað ferm ingu, ef ekki er í hvívetna farið  eftir fyrirskipun- 
um hans um um búnað og frágang sildarinnar i skipinu. Y firsíldarmats- 
m aðurinn sem ur fyrirm ynd að farm skirteini með árituðu matsvottorði, 
sem atvinnum álaráðunevtið síðan læ tur prenta, og skulu lögreglustjórar 
eða umboðsmenn þeirra  sjá um það, að farm skírteini yfir m etna síld séu 
rituð á þessi evðublöð, og votti þeir undirskrift m atsm anna á farm skír- 
teinunum.

7. Við 7. og 8. gr. G reinarnar falla niður. í stað þeirra kem ur svolátandi 
7. gr.:

Alla m atsskylda síld, sem út er flutt, skal m erkja með lögskipuðu 
merki, sem nánar verður ákveðið i reglugerð. Skal það m álað á efri botn 
h verrar itunnu.

E nnfrem ur skal setja i þ ar til gerða reiti söltunardag, m erki, er til- 
greini veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarm erki síldar eftir stærð, sbr.
4. gr. E nnfrem ur neðan undir m erkjunum  einkennisstafi þess, e r sild- 
ina verkar, og útflytjenda hennar.

8. Við 10. gr. Greinin verður 8. gr.
9. Við 11. gr. Greinin verður 9. gr.

Alþingi, 16. apríl 1932.
Sveinn Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Guðbr. ísberg.

form. fundaskr. og frsm.
B jarni Asgeirsson. Bergur Jónsson.


