
Ed. 205. Framhaldsnefndarálit

um frv. til 1. um ráðstafanir til þess að greiða fyrir viðskiptum með sláturfjár- 
afurðir og ákveða verðlag á þeim.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin liefir, í félagi við landbúnaðarráðherra, tekið frv. þetta til yfir- 
vegunar á ný.

Yið 2. umræðu komu fram ýmiskonar tillögur til breytinga á frv. Vill 
nefndin að nokkru taka til greina sumar þær tillögur, svo sem þá, að kjötverð- 
lagsnefnd verði heimilað að veita slátrunarleyfi þeim einstökum fjáreigendum, 
sem hafa við að búa sérstaka erfiðleika um rekstur eða flutning fjárins til slát- 
urhúss. Sömuleiðis að hændum verði leyfilegt að selja hangikjöt úr húum sín- 
um beint til nevtenda. Jafnframt telur n. rétt, að lögin taki einnig til sölu slátur- 
fjár á fæti. Einnig að undanþiggja megi verðjöfnunargjaldi kjöt af mylkuni ám, 
og að verðjöfnunargjaldið geti numið allt að 10 aurum á hvert kg. kjöts. Einn 
nefndarmanna (PM) er mótfallinn því að heimila liækkun á verðjöfnunargjald- 
inu.

Nefndin leggur því til, að gerðar verði á frv. eftirfarandi

BREYTINGAR.
1. Við 3. gr.

a. I stað 1. málsl. komi:
Enginn má slátra sauðfé til sölu, né kaupa fé til slátrunar eða verzla 

með kjöt af því í heildsölu án leyfis kjötverðlagsnefndar. Heimilt skal



þó sauðfjáreigenduni, er reykja kjöt á heimilum sinum, að selja það 
heint til nevtenda, enda greiði þeir af því verðjöfnunargjald um leið og 
afhending fer fram.

b. Á eftir „19. júní 1933“  komi: Einnig er heimilt að veita slátrunarleyfi 
þeim einstaklingum, er vegna sérstakra staðhátta eiga svo örðugt um 
rekstur eða flutning fjárins til sláturhúss, að illfært sé að dómi nefnd- 
arinnar.

2. Við 4. gr.
a. I stað „8“ komi: 10.
b. Aftan við fyrri málsgr. hætist ný málsgr., svo liljóðandi:

Ennfremur er nefndinni heimilt að veita undanþágu frá verðjöfnun- 
argjaldi af kjöti af mylkum ám.
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