
Nd. 335. Frumvarp til laga
um einkalevfi til þess að flytja út og selja erlendis íslenzkar sælgætisvörur, bland- 
aðar fisklýsi og jurtaefnum .

Frá iðnaðarnefnd.

1. gr.
Um næstu 5 ár frá gildistöku laga þessara veitist firmanu „Crystal, Karl Björns- 

son & Co.“ í Reykjavik einkaleyfi til þess að flytja út ú r landinu og selja á erlend- 
um markaði brjóstsykur, karam ellur, konfekt og aðrar sælgætisvörur, hverju nafni 
sem nefnast, blandáðar fisklýsi og safa eða efnum úr islenzkum nvtjajurtum .

2. gr.
Meðan á leyfistímanum stendur er öllum óheimilt að flytja út brjóstsykur og 

aðrar sælgætisvörur, blandaðar framangreindum efnum. Brot gegn ákvæði þessu 
varða sektum frá 200 til 20000 kr.

3. gr.
Nemi verðmæti samanlagðs útflutnings, sem i 1. gr. segir, m inna en 70000 kr. á 

ári, miðað við þriðja ár sérleyfistímans er aU innum álaráðherra heimilt að svipta 
firmað sérleyfinu.



4. gr.
Atvinnumálaráðherra hefir heimild til að setja reglugerð um framkvæmd sér- 

leyfisins.
5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Svofelld greinargerð fylgdi frum varpinu frá leyfisbeiðendum:
Viða erlendis er fram leiddur brjóstsykur ú r holljurtum , sem í auglýsinga- 

skyni eru nefndar íslenzkar, og þykir sérstaklega heilnæmur og hefir reynzt eftir- 
sótt vara. Skal hér sérstaklega getið einnar ju rtar, fjallagrasa, sem á erlendum ínál- 
um er kennd við ísland (islandsk Mos, Ceteraria islandica), sem þykir ágæt, en þó 
eru fjallagrös þau, sem notuð eru erlendis, alls ekki islenzk. Firmað „Grystal, Karl 
Björnsson & Co.“ hefir að undanförnu gert tilraunir til þess að framleiða þessar 
tegundir brjóstsykurs og hefir heppnazt vel. Mikil líkindi eru til þess, að þessar 
tegundir brjóstsykurs, svo og aðrar tegundir sælgætis, blandaðar efnum úr islenzk- 
um holljurtum, myndu seljanlegar erlendis. Það liggur í augum uppi, að slík vara, 
sem búin væri til á íslandi og úr íslenzkum fjallagrösum o. s. frv., og skýrt væri 
tekið fram um, að framleidd væri hérlendis, og á umbúðum stæði: inade in Ice- 
land — myndi fljótlega ryðja sér brailt í þeim löndum, þar sem samskonar vara 
er áður kunn og eftirsótt. Það myndi eðlilega þykja sérstök trygging fyrir gæðum 
hennar og heilnæmum kostum, að hún væri búin til hér á landi. Það kostar nokk- 
u rt fé að kynna þessa vöru erlendis, auk þess, sem það er mjög áríðandi, að varan 
sé vel vönduð. Samkeppni, er kynni að hefjast um þessa sölu, gæti á ýmsan hátt 
orðið til tjóns. E r þvi nauðsynlegt, að eitt firma hafi þennan útflutning með hönd- 
um fyrst um sinn.


