
Ed. 154. Frumvarp til laga
uni breyting á lögum nr. 66 31. des. 1937, um  brevting á lögum nr. 1 7. jan. 1935, 
uin nieðferð og s ö I i l  nijó lkur og mjólkurafurða.

Flm.: Magnús Jónsson.

1. gr.
í stað „3000 lítra“ í 2. málsl. 1. málsgr. 3. greinar kem ur: 2500 lítra.

2. gr.
A cftir 5. gr. kem ur:
Akvæði um stundarsakir*
Fyrs t  um sinn, ineðan mjólk og m jó lkurafu rð ir  seljast greiðlega og við háu 

verði, skal ekki taka verðjöfnunargjald  það, sem um raaðir í 1. gr. (sbr. 2. gr. 1. nr. 
1 frá 1935), og breytast önnur ákvæði laganna, sem stafa af ákvæðuin um verð- 
jöfnunargja ld , í samræmi við það.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta cr flutt að hvötum 21 búanda á bæjarlandi Reykjavíkur, sein rit- 

uðu borgarstjóra og bæjarráði Revkjavíkur 10. febr. þ. á. og báðu um um bætur á 
ákvæðum mjólkurlaganna, en borgarstjóri sendi erindi þeirra til þm. Reykjavikur 
með bréfi dags. 23. febr. Fer hér á eftir kafli úr bréfi bændainia:

„Það, sem við sérstaklega förum fram á, að lagfært verði í lögunum, er fvrst og 
fremst, að verðjöfnunargjaldið verði afnumið frá 1. jan. 1942 að telja. O kkur finnst, 
að grundvöllur sá, sem það upphaflega bvggðist á, ekki vera lengur til í raun og veru, 
þar sem öll mjólk og m jó lkurafurð ir  seljast nú greiðlega og suniar þeirra vantar  al- 
gerlega m arga mánuði ársins, eins og t. d. smjör, en verðjöfnunargjaldið bvggðist 
fvrst og fremst á því, að mikill hluti m jó lkur og m jó lkurafurða  voru illseljanlegar. 
. ..  Verðjöfnunargjald það, sem nú er greitt, er miðað við það, að hver kýr mjólki 
3000 lítra á ári, og tekur 10% af útsöluverði á hverjum tíma, og er jiað með núver- 
andi verðlagi á mjólk 276 kr. á hverja kú á ári. Þetta er þungur og ósanngjarn  skatt- 
ur, og kennir nokkurs  misræmis í því hjá þingi og stjórn að h lynna að og hvetja 
íbúa annarra  kaupstaða á landinu til ræ k tunar og ínjólkurframleiðslu, en skattleggja 
svo og íþvngja að óþörfu þeim fáu bændum, sem enn þ rauka  við búskap hér í ná-
grenni Revkjavíkur, og fækka þannig atvinnuniöguleikum hér. . ..

Það er mikill inisbrestur á því, að ký r  vfirleitt mjólki 3000 lítra á ári;  2500 
lítrar inunu vera nokkurn  veginn rétt meðaltal, ú r  vanhaldalausum  kúm, að öðrum 
kálfi og eldri. Það er vitanlega mjög ósanngjarn t að skattleggja allar ký r  jafnt, og 
enn frem ur er það skaðlegt fyrir  kiiastofninn, vegna þess að góðar ký r  geta mislánazt 
af ýnisum ástæðum jafnvel heilt ár, en orðið svo jafngóðar næsta ár, og niundi hver 
bóndi reyna að ala s líkar kýr, þótt þær vauu  nytlágar eitt á r  eða svo, ef þær væru 
skattfrjálsar, en tæplega með skatti þeim, sem nú er á þær lagður. Margt fleira mætti 
fram færa máli þessu til stuðnings, svo sem landþrengsli þau, sem kúaeigendur hér 
eiga við að búa, sem af tu r  orsakar stórum aukna  áburðarþörf . . . . “

Ég hef í frumvarpi þessu tekið upp tvær af óskum nijólkurframleiðenda, 
að miðað verði við 2500 lítra meðalnyt úr kú, — en ekki séð mér fært að setja

ákvæði uni frekari ívilnanir, svo sem út af vanhöldum, — og
að verðjöfnunargjald  verði ekki tekið, meðan svo sérstakar ástæður eru fyrir 

liendi sem nú. Virðist sannast að segja alveg óþarft að verðbæta vöru, sem er rifin 
út jafnóðuin og hún kem ur á m arkaðinn, og fá færri en vilja. Hef ég því lagt til, að 
sett verði bráðabirgðaákvæði um þetta atriði.


