
85. Nefndarálit
11111 till. til þál. uni innflutning á erlendum fóðurvörum.

Frá  allsherjarnefnd.

Nefndin er sanimála uin, að brýna nauðsyn beri til þess, að r ík iss tjó rn in  tryggi, 
eftir því sem mögulegt er, að til landsins verði flutt það inikið af erlendum fóður- 
bæti, sem nauðsvnlegt er til þess að framleiðsla matvæla í landinu þurfi ekki að 
minnka.

Hins vegar er skipakostur sá, er við höfum til millilandaferða, takm arkaður og 
l iek a r  líkur til, að hann  minnki en að hann aukist, og gæti því svo farið, að erfitt 
reyndist að flytja allt það til landsins, er innflv tjendur telja, að flytja þurfi. Nefndin 
tclur, að fvrst og fremst eigi að ganga fyrir  til flutnings m atvörur handa þjóðinni 
sjálfri, en í aðra röð eigi þa*r vörur að koma, sem framleiðsla m atvara i landinu 
byggist á, eins og fóðurvörur handa búfénu, ú tgerðarvörur o. s. trv., og síðan þær, sem 
óþarfari eru.

Fari svo, að ekki reynist mögulegt að flytja inn allan þann fóðurbæti, sem inn- 
flytjendur óska að fá fluttan, leggur nefndin áherzlu á, að gerðar séu ráðstafanir 
til að tryggja, að það, sem inn verði flutt, verði fyrst og freinst notað til að halda 
mjólkurframleiðslunni uppi, og ætlast nefndin til, að rík iss tjó rn in  finni, í samráði við 
Búnaðarfélag íslands, leiðir til þess að dreifa fóðurhietinum milli m jólkurframleið- 
enda á sem réttlálastan hátt.

Nefndin leggur til, að till. verði samþ. með eftir farandi

Tillgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórn, i samráði við innflv ljendur fóðurvara, að 

sjá um, að flutt verði til landsins á þessu sumri nægilega mikið af erlendu kjarn- 
fóðri, eftir því sem skipakostur frekast leyfir, og skal hún leita um það tillagna 
Búnaðarfélags íslands, hvaða tegundir og hve mikið magn skuli innflutt, og að tryggl 
verði, að k jarnfóðrið sé notað fyrst og freinst til mjólkurframleiðslu.
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