
Nd. 151. Frumvarp til laga
um heimild f\rr i r  r ík isstjórnina til jiess að veita einkaleyfi til að flytja út mó og 
vörur unnar  ú r  mó og selja á erlendum markaði.

F rá  landbúnaðarnefnd.

1. gr.
L andbúnaðarráðherra  er heiinilt að veita Sigurjóni Péturssyni á Álafossi einka- 

levfi til þess að flytja út mó og vörur unnar  lir mó og selja á erlendum markaði, 
ef hann, að dómi ráðherra , getur hafizt handa um þessar fram kvæm dir og fært 
l íkur fyr ir  því, að hægt sé að ryðja þessuin vörum brau t  á erlendum markaði.

Sérleyfið má veita til allt að 10 ára.

2. gr.
Nú neytir ráðherra  heimildar þeirrar, er felst í ákvæðum 1. gr., og er þá öllum 

öðrum óheimilt, meðan levfistíminn stendur, að flytja út vörur þær, er einkaleyfið 
nær til. Brot gegn því ákvæði varðar sektum, frá 500—5000 kr., og skulu sektir 
renna í ríkissjóð. Mál út af brotum  skulu rekin sem almenn lögreglumál.

3. gr.
Hafi sérleyfishafi ekki notfært sér levfið að verulegu leyti þ rjú  fyrstu árin, 

er landbúnaðarráðherra  heimilt að svipta hann  sérleyfinu.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Sigurjón Pétursson á Álafossi hefir farið frain á það við landbúnaðarnefnd, 

að hún bæri fram frv. til laga, þar sem honum væri veitt einkaleyfi um 13 ára 
skeið til þess að flvtja út mó og vörur unnar  ú r  mó til sölu á erlenduin markaði.

Landbúnaðarnefnd þvkir þessi málaleitun fullkomlega athyglisverð. Það er 
augljóst mál, að ef hægt væri að vinna vörur úr  mó, sem hægt er að ryðja  b rau t á 
erlendum markaði, þá gæti risið hér upp álitlegur atvinnurekstur, því eins og kunn- 
ugt er, er hér í jörðu gnægð af mó.

Hvert spor, sem er stigið til þess að auka sölumöguleika inn lendrar framleiðslu- 
vöru á erlendum markaði, er mjög þýðingarmikið fvr ir  viðgang og afkomu þjóð- 
a r innar  og því sjálfsagt að greiða götu þeirra eftir föngum, sem gerast brautryðj- 
endur á því sviði.

Af þessum ástæðum er það, að nefndin flvtur þetta frumvarp. Þ vk ir  henni 
þó eftir atvikum rétt, að sú tilhögun sé á þessu höfð, að landbúnaðarráðherra  sé 
gefin heimild til þess að veita þetta einkalevfi að uppfylltum þeim skilvrðum, sem 
í 1. gr. getur.



Sigurjón Pétursson hefir skrifað landhúnaðarnefnd tvö bréf um þetta mál, og 
þykir nefndinni rétt að láta fylgja þessari greinargerð annað þessara bréfa, þar 
sem gerð er nokkuð nánari grein fyr ir  þessari málaleitun.

Fylgiskjal.

SIGURJÓN PÉTURSSON 
Álafossi.

Reykjavík, 25. marz 1938.
í framhaldi af bréfi m ínu til h innar heiðruðu landbúnaðarnefndar neðri deildar 

Alþingis, dags 15. þ. m., vil ég til viðbótar við það, sem þar er tekið fram, taka 
fram  e f ti r fa rand i:

Það, sem aðallega er ætlað að nota svörðinn til, er að nota hann  sem hráefni 
til e inangrunar á húsuin og öðru, sem þarf að einangra. Til þess að þetta sé hægt, 
þarf svörðurinn að hafa í sér ákveðin efnasambönd og vera verkaður á sérstakan 
hátt. Verður öll vinna þessu aðlútandi fram kvæm d hér á landi, og ætti þetta að 
verða allmikil atvinnuaukning, ef fram kvæm dir verða eins og von stendur til.

Ég hefi tryggt m ér fé það, sem ætla má, að nauðsynlegt sé til kaupa á vélum 
og öðru þess háttar. Og erlendis hefi ég komizt í sambönd við firmu, sem hafa trú 
á, að þau geti haft not fyr ir  vöruna. Ég vil sérstaklega taka það fram, að undir- 
búningur og efnarannsóknir  taka n o kkurn  tíma og kosta talsvert fé, og er þvi varla 
að vænta, að framleiðslan verði komin í fullan gang fv rr  en eftir ca. 3 ár, þótt ég 
voni, að talsvert mikill ú tf lu tningur geti orðið þegar á þessu ári, ef málið fær af- 
greiðslu, sem ég geri m ér vonir um. Af þessum sökum væri m ér kærast, ef einka- 
leyfið væri veitt til 13 ára.

Að lokum skal ég taka jiað fram, að þar sem hér verður að ræða uni vöru, sem 
búin er til ú r  hráefni, sem algengt er í öðrum löndum, þolir varan af samkeppnis- 
ástæðum ekki, að lagður sé neinn tollur á hana.

Virðingarfyllst.

Sigurj. Pétursson.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis.


