
Nd. 99. Frumvarp til laga
uin sölu og flutning á kartöfluni.

F rá  landliúnaöarncfnd.

1. gr.
Heimilt er landbúnaðarráðhcrra  að leggja fyrir  innflutningsnefnd að tak- 

marka, svo sem frekast þvkir færl, og jafnvel fella niður með öllu veitingar 
lcyfa til innflutnings á kartöflum  þann tíma árs, scm nægar birgðir eru til i 
landinu af innlcndum, m arkaðshæfum  kartöflum. t>ó skal þess gætt, að ganga 
eigi svo langt í takm örkun innflutnings á erlendum kartöflum , að hún leiði til 
verulegrar verðhækkunar á þeim til neyzlu i landinu, miðað við verðlag undan- 
farinna þriggja ára  á sama tíma, og með hliðsjón af crlendu markaðsverði.

Við veitingu innflutningsleyfa á kartöflum  skal, eftir því sem við verður 
komið og fært þykir, taka tillit til þess, hvort umsækjandi liefir verzlað með 
innlendar kartöflur og í live stórum  stíl, og mælir það með leyfisveitingu, að 
öðru jöfnu, ef um sækjandi hefir lagt sig fram  uin sölu á innlendum kartöfhnn.

2. gr.
Heimilt cr landbúnaðarráðherra  að fela Búnaðarfélagi íslands að safna 

skýrslum í tæka tíð um  það kartöflum agn, er fram leiðendur óska að selja af 
ársii])j)skeru liverri, svo og um það, á hvaða tima ka rtö flu rnar  geta verið til- 
Ininar til flutnings á markaðsstaði.

Skylt er þeim m önnum , er Búuaðarfélag íslands leitar til í þessum efnuni, 
að gefa um beðnar skýrslur.

3. gr.
Heimilt cr landbúnaðarráðherra  að ákvcða með reglugerð, hvaða skilyrðum 

innlcndar kartöflur skuli fullnægja, til þess að geta talizt markaðshæfar. Svo má 
og i reglugerð ákveða, að allar kartöflur, sem afgreiddar eru til sölu, nema beint
iil neytenda sé, skuli m erk tar  upprunam erki, sem sé nafn sýslu og úlflutnings-
bafnar eða sveitarfélags, cf flu tn ingur fer f ram  landveg, á spjald, er fest sé við 
bvern kartöflupoka. .

Akveða má í reglugerð allt að 100 króna sekt við bro tum  á benni.

4. gr.
Skylt er Skipaútgerð ríkisins að flytja innlendar kartö flu r  milli hafna 

fyrir hálft farmgjald, miðað við farm gja ld  af sambærilegum þungavörum.

5. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að kr. 1000.00. Með mál út af

slikum brotum  skal fara sem almenn lögreglumál.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .

Frumvari) þetta er flutt í þeim lilgangi að trvggja betur en nú er innlendri 
kartöfluframleiðslu binn innlenda m arkað, og um leið ýta undir ræktun  á kart- 
öflum með þvi að greiða fvrir  flutningi þe irra  ogsö lu  innanlands. U ndanfa rin  ár 
bafa verið f lu ttar  inn til landsins kartöflur fyrir  ea. 300 þús. kr. árlega, og má 
lelja það óbæfu á þessum tímum, þegar gjaldeyriserfiðleikar og atvinnuleysi 
þjá þjóðina, og hinsvegar er vissa fyrir  þvi, að íslendingar gætu fram leitt allar 
þær kartöflur, er þeir ueyta nú, og þótt neyzlan ykist mikið frá því, sem er.

N ánar í framsögu.


