
Sþ. 424. Tillaga til þingsályktunar
um verðuppbætur á ú tflu tn ingsafurðir landbúnaðarins.

Flin.: Bjarni Ásgeirsson, Steingrímur Steinþórsson, Jón  Pálmason,
Páll Zóphóniasson, Þorsteinn Þorsteinsson.

Sameinað Alþingi á lyk tar að fela rikisstjórninni, að fengnum tillögum Búnaðar- 
félags íslands, að greiða ú r  ríkissjóði verðuppbætur á landbúnaðarafurðir, sem fram- 
leiddar voru til ú tflutnings árið 1941. V erðuppbætur þessar skal miða við það, að 
framleiðendur fái ekki lægra verð hlutfallslega fv r ir  þessar afurð ir  en þeir fengu 
fy r ir  þær árið 1940, miðað við verðlagsvisitölu beggja áranna.

G r e i n a r g e r ð .
Enn þá hefur ekki tekizt að selja til útlanda neitt af ullarframleiðslu ársins 1941 

og ekki nema um helminginn af gærunum. Allt er því í óvissu um tek ju r bænda og 
afkomu á síðast liðnu ári, og verður svo, unz séð er fyrir, hvert verð þeir endanlega 
fá fyr ir  vörur þessar, sem eins og kunnugt er eru injög stór hluti af gjaldeyrisvörum 
þeirra.

Nú þurfa bændur að fara að ákveða útgjöld sín á jiessu sumri, svo sem fólksráðn- 
ingar og fleira, og væri eðlilegt, að m arg ir þeirra h ikuðu við að binda sér stóra út- 
gjaldabagga vegna framleiðslu þessa árs, á meðan þeir renna blint i sjóinn, ekki að- 
eins um verðlag á framleiðsluvörum þessa árs, heldur og miklum  hluta  af þeim vör- 
um, sem þeir sendu á m arkaðinn  siðast liðið ár. Það m á þvi ekki bíða lengur að ákveða 
verðlag á fram an greindum framleiðsluvörum bænda, og teljum við flutningsmenn 
það einsætt, að ríkið verði að bæta þeim upp m arkaðstöp og tjón það, sem þeir hafa 
orðið fyr ir  vegna framleiðslu á vörum þessum af völdum ófriðar og siglingateppu, 
ef útilokað er, að verðbætur fáist á þær annars  staðar að, eins og var um framleiðslu 
ársins 1940. Verðlagið teljum við, að þurfi að hæ kka frá  því, sem það reyndist siðast 
liðið ár, fyr ir  framleiðsluvörur 1940, að m innsta kosti í hlutfalli við aðra hækkun, 
sem orðið hefur á framleiðsluvörum bænda.

Tillaga þessi er fram  borin af meiri hl. landbúnaðarnefnda beggja deilda. PO var 
fjarstaddur, þegar hún fór í prentun.


