
Ed. 407. Nefndarálit
um frv. til laí<a 11111 m eðferð og sölu m jólkur og rjóm a o. fl.

Frá minni lil. landhúnaðarnefndar.

Frum varp þetta m iðar fyrst og frem st að þvi að kom a á skipulagi 11111 sölu 
mjc’ilkur og rjóm a, í því skyni að draga úr sölu- og dreifingarkostnaði þessara 
afurða og bæta og jafna verðlag á þeim. En jafnfram t m iðar frv. að því að 
bæta hollustuhætti um m eðferð sölumjc'ilkur.

Á siðasta fjárlagaþ in gi var borið fram  frv., er stefndi og að þessu tvennu 
(Alþt. 1933, A. þskj. 569). En það frv. breytlist svo í m eðferð þingsins, að öll 
ákvæ ði þess um skipulag mjc'ilkursölunnar voru burtu numin, og urðu þvi 
lög nr. 97 19. jú n i 1933 ófullnæ gjandi að þessu leyti. H afa því verið tekin upp 
í frv. þetta m örg helztu ákvæ ði úr fyrrgreindu frv., cn þó allm ikið breytt, 
bæði að efni og form i.

E fnisbrevtingar eru þessar belztar:
1. I stað þess að eftir frv. frá  1933 var til þess æ tlazt, að kom ið vrði skipu- 

lagi á söluna með sam þykktum  innan hvers sölusvæðis, er i frv. þessu ætl- 
azt til, að skipulaginu verði á kom ið með beinum  lagaboðum .

2 . Verðjöfnunarsvæði skal nú miða við aðstöðu til þess að kom a afurðunum 
daglega á sölustaði svæðisins, í stað þess, að í frv. frá  1933 er m iðað við 
tiltekna fjarlæ gð.

3 . M jólkurfram leiðendur i kaupstöðum  og kauptúnum  skulu nú undanþegnir 
verðjöfnunargjald i af þeirri m jólk, er þeir fram leiða með fóðri af ræktuðu



landi innan hlutaðeigandi kaupstaðar eða kauptúns. En slík undanþága 
var ekki í frv. frá  1933.

4. Ráðherra skal nú heim ilt, er sérstaklega stendur á, að setja það skilyrði 
fy r ir  viðurkenningu, eða starfsem i löggiltra m jólkurbúa, að þau taki m jólk  
til gerilsneyðingar fv r ir  utanfélagsm enn.
Þá eru og í frv. þessu ým is önnur ný ákvæði, svo sem 11111 mat og flokkun 

m jólkur eftir gæðum, svo sem þegar mun tíðkast á m jólkurbúunum , um að 
hækka megi verðjöfnunargjald fram  úr 5 % af söluverði, ef þörf krefur, um 
sérstöðu kúabúa, sem rekin eru af bæjarfélögum  eða ríki, 11111 skipun m jólkur- 
sölunefndar og m jólkurverðlagsnefndar og 11111 útreikning söluverðs eftir vísi- 
lölum o. fl.

Frum varp þetta er undirbúið af nefnd, er fvrrveran d i landbúnaðarráð- 
herra skipaði á síðastliðnum  vetri, skv. þingsályktun efri deildar Alþingis, til 
þess að gera tillögur 11111 sölu landbúnaðarafurða innanlands. En þó hefir nú- 
vcrandi landbúnaðarráðherra látið gera á því nokkrar brevtingar, einkum  að 
form i, og ekki allar til bóta, áður en það var gefið út sem bráðabirgðalög 10. 
sept. síðastl.

Minni hlutinn telur frv. þetta fy llra  en frv. frá  1933 og breytingarnar yfir- 
leitt til bóta. Væntir minni hlutinn þess fastlega, að lög i þessa átt fá i orðið 
m jólkurfram leiðendum  yfirleitt til liagsbóta, enda er þess hin brýnasta þörf. 
Leggur niinni lilutinn ríka  áherzlu á, að fram leiðendur fá i einir notið þess 
hagnaðar, sem næst með lækkun sölu- og dreifingarkostnaðar, a. 111. k. þar til 
er þeir liafa náð því afurðaverði, að fram leiðslan fái horið sig. Og flytur minni 
hlutinn þvi breytingartillögu við 4. gr. síðari mgr., til þess að þessi tilgangur 
frv. verði sem auðsæjastur.

E kki er því að neita, að hagsimmir einstakra héraða eða héraðsliluta 
geti að nokkru rekizt á 11111 einstök atriði, þegar keniur til fram kvæ nidar laga 
sem þessara. T elur m inni hlutinn því m iklu skipta, að gætt verði liinnar fvllstu  
sanngirni og réttsýni 11111 þau atriði, svo að lögin kom i að sem beztum  notum.

Þess var frá  upphafi kostur af hálfu m iniii lilutans, að nefndin skilaði 
sam eiginlegu nefndaráliti, þótt einstakir nefndarm enn hefðu óbundið atkvæ ði 
uni breytingartillögur. H áttvirtir nieðnefndarnienn hafa hinsvegar talið sér 
samboðið að setja nöfn sín undir plagg það, sem prentað er á þskj. 361 og 
kallað nefndarálit um frv. til laga 11111 m eðferð og sölu m jólku r og rjóm a o. fl. 
En svo sem liver m aður, er leggur vinnu í að lesa p lagg þetta, getur séð, er 
hér alls ekki 11111 nefndarálit að ræða, heldur rangan og óvandaðan söguburð 
11111 afskipti einstakra m anna af m jólkurm álinu undanfarin ár og ým is alóskyld 
efni, enda er þar yfirleitt ekkert á lagafrum varpið niinnzt, nema i rúmlega 
liá lfri línu í niðurlaginu. Það er fja rr i m inni lilutanum  að láta þvílíka  mál- 
færslu og missögli hafa hin minnstu áhrif á afstöðu sína til frv. þessa, þótt 
svo kunni að lia fa  verið til ætlazt. -

Leggur minni hlutinn því til, að frv. verði sam þykkt með eftirfarandi



BREYTIXGI'M.
1. Yið 4 . gr. Önnur niálsgrcin orðist svo:

Y ið ákvörðun á útsöluverði m jólkur og m jólkurafurða skal sérstaklega 
hafa hliðsjón af kostnaði við fram leiðsluna á hverjum  tíma og þess gætt, 
að fram leiðendur njóti að fullu þess liagnaðar, er leiða kann af breyttri til- 
högun m jólkursölunnar, að minnsta kosti að svo m iklu leyti sem þarf til 
þess, að m jólkurfram leiðslan fái iiorið sig. í því skyni skal við ákvörðun 
útsöluverðsins stuðzt við verðvísitölur, er sýni aðalkostnaðarliði framleiðsl- 
unnar ár livert, eftir nánari ákvæðum , er ráðherra setur i reglugerð.

2 . Y ið  11. gr. Greinin orðist svo:
M jólkursölunefnd getur veitt undanþágu frá greiðslu verðjöfnunargjalds 

á einstöku verðlagssvæði, ef m jólkurfram leiðendur þar kom a sér saman uni 
ákveðið verð til fram leiðenda á svæðinu.

Má þá í sam þykkt, er m jólkursölunefnd staðfestir, setja ákvæði um 
hlutdeild liverrar sveitar eða sveitarhluta á svæðinu í sölu m jólkur, rjóm a 
og annara m jólkurafurða á aðalmarkaðsstöðum svæðisins, eftir fjarlægð 
frá markaðsstöðum og öðrum staðháttum.

Með hinni síðari hreytingartillögu er ætlazt til, að ákvæði greinarinnar verði 
ljósari. En ástæður fyrir hinni fyrri eru áður greindar.

Alþingi, 10. nóv. 1934.

Þorsteinn Briem, 
frsm.

Pétur Magnússon.


