
Sþ. 27. Tillaga til þingsályktunar
um kaup á k jarn fóðri og rannsókn á úthlutun síldarm jöls á síðastliðnu hausti.

F lm .: Páll Zóphóníasson, Skúli Guðmundsson, Sigurður Þórðarson.

Sameinað Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að gera rui þegar ráðstafanir til 
þess, að keypt verði og flutt til landsins nægilega m ikið af k jarn fóðri til að tryggja 
fóðrun búpenings i landinu á þessum vetri.

Jafnfram t ályktar Alþingi að kjósa finnn manna nefnd, er rannsaki til hlítar 
úthlutun síldarm jöls í haust, og leggi hún niðurstöður rannsóknarinnar fyrir Alþingi, 
ásamt tillögum um það, á hvern hátt verði bætt úr þeim m isfellum , er orðið  hafa á 
úthlutuninni.

G r e i n a r g e r ð .
Það er öllum  kunnugt, að á siðastliðnu sumri var færra fó lk  við heyskap en 

undanfarin ár. R íkisstjórnin hafði ekki gert ráðstafanir til þess, að fækkað væri 
verkam önnum  í setuliðsvinnu og við lítt þarfar húsabyggingar, eins og þó hafði verið 
gert ráð fyrir og ætlazt til. Vantaði því fó lk  til fram leiðslustarfa, og varð heyfengur 
bænda miklu minni en undanfarin ár, einkum úthey, þar sem kaupafólk til hey- 
vinnu var illfáanlegt. Rikisstjórnin lagði til, að bændum væri selt síldarm jöl með sama 
verði og haustið 1941, og var það samþykkt af Alþingi. En m ikið vantar til, að bænd- 
nr hafi getað fengið allt það síldarm jöl, sem þeir hafa pantað og hafa þörf fyrir, og 
nú er enginn forð i til af k jarnfóðri, er grípa megi til, ef vetur verður það harður, að 
fóður, sem til er á heimilunum, reynist ekki nægjanlegt.

í þessu sambandi verður þess að geta, að þegar forðagæzlulögunum  var siðast 
hreytt á Alþingi, var ætlunin sú, að Búnaðárfélag íslands gæti seint í október ár hvert 
gefið ríkisstjórninni bendingar um það, hve miklu af síldarm jöli þvrfti að halda 
eftir óseldu í landinu, svo að nægjanlegt væri sem varaforði, ef hart vrði i ári. Um 
þetta hefur Búnaðarfélagið verið spurt undanfarin ár, og eftir bendingum  frá því 
hefur verið haldið eftir óseldum 2000 til 4000 tonnum af síldarm jöli á haustnóttum 
og það ætlað sem varaforði. Nú er engu sliku til að dreifa. Ekkert af síldarm jöli er nú 
til óselt, og sá maís, sem fluttur hefur verið til landsins, hefur selzt jafnóðum , og 
vantar m ikið á, að menn hafi fengið keypt af þeirri vöru eins og þeir hafa viljað. Allir 
hljóta því að sjá, að stefnt er í voða með þessu. E f vetur yrði harður, gæti svo farið, 
að horfellir yrði í landinu. Það er ástæða til að minna á það, að auk þess, sem bændur 
kaupa og draga að sér af fóðurbæ ti að haustinu, er ætíð keyptur mikill fóðurbæ tir 
að vetrinum, og í hörðum  vetrum hafa þessi kaup kom izt upp í 5000 tonn. A f þessu 
er auðsætt, að það er m ikið nauðsynjam ál, að nú þegar sé gerð gangskör að því að 
kaupa og flytja  til landsins fóðurbæti, sem hafa megi til vara, ef vetur verður harður. 
Einnig verður að taka tillit til þess, að síldarm jölinu hefur verið m jög m isskipt í 
haust m illi verzlana og einstaklinga. Sumar verzlanir hafa fengið afhent allt það 
síldarm jöl, er þær pöntuðu, en margar aðrar, sem þó sendn pantanir i september- 
mánuði, hafa aðeins fengið hluta af því, er þær báðu um. í haust voru birtar opin- 
berar tilkynningar í útvarpi og blöðum  uin að nóg væri til af fóðurm jöli í landinu. 
Munu því sumar verzlanir hafa afgreitt pantanir einstakra viðskiptamanna að fullu, 
í trausti þess, að þær gætu fengið allt það m jöl, er þær höfðu  beðið um. En 20. októ- 
ber fengu landsmenn að vita, að ekki væri hægt að afgreiða nema hluta af því m jöli, 
er þeir höfðu  pantað og töldu sig þurfa. Það virðist því nauðsynlegt, að rannsakað 
sé, hvernig síldarm jölinu hefur verið skipt m illi landsmanna, og að réttur verði hlutur 
þeirra, sem hafa orðið afskiptir við þá úthlutun.

Þess má geta, að það hefur valdið erfiðleikum  og tjóni, sérstaklega þeim bænd- 
um, sem þurfa um langan veg að sækja til verzlunar, að m ikið af þvi m jöli, sem



verzlanirnar hafa nú fengið, fékkst ekki afgreitt og flutt frá síldarverksm iðjunum  
fvrr en eftir haustkauptíð.

Til nokkurrar glöggvunar á því, hvernig síldarm jölinu hefur verið skipt, er hér 
birt skýrsla, er sýnir, hvað nokkur kaupfélög' seldu viðskiptam önnum  sinuin af 
síldarm jöli haustið 1941 og veturinn 1941— 1942, hvað m ikið þau sömu félög hafa 
fengið af síldarm jöli nú, og hvað m ikið vantar til þess, að pantanir þeirra hafi verið 
afgreiddar að fulíu.

Síldarmjöl. Pantanir 1942.

Selt vetur- Mót- Lofað ,  en Vantar af
inn 1941-42 tekið óafgr. 27/n p ön tu n u m

sekkir sekkir sekkir sekkir

1. Kaupfél. A .-Skaftfellinga ............... ............... 850 628 272 >>
2. — Skaftfellinga ................... ...............  815 800 400 >>
3. — Þór ...................................... ...............  1600 1500 »> 1000
4. — Arnesinga .......................... ...............  5000 2574 2426 2000

- - Arnesinga, fisk im jöl ..  . ...............  1200 >» »> 1500
0. — Borgfirðinga ..................... ............... 3000 5000 600 >>
6. — Stykkishólms ................... ............... 1300 1500 500 >?
7. — H vam m sfjarðar ............... ...............  800 1400 >♦ >>
8. — ísfirðinga ......................... ...............  520 800 >> 200
9. — K róksfjarðar ...............  351 467 >> 68

10. — V.-Húnvetninga ............... ...............  1200 1415 385 240
11. — Húnvetninga ..................... ...............  1200 1384 >> 616
12. — Skagfirðinga ..................... ...............  2000 1500 >> 2500
13. — Eyfirðinga ......................... ...............  5580 3440 >> 3000

— Eyfirðinga, fisk im jöl . .  . ............... 1256 400 >> 1000
14. — Þingeyinga ........................ ...............  2180 2400 >> 600
15. — N.-Þingevinga ................... ...............  1338 1738 200 >>
16. — Langnesinga ..................... ...............  1125 1320 >> 480
17. — Vopnfirðinga ................... ...............  905 1070 >> 430
18. —. Borgarfjarðar ................... ...............  705 900 >> 100
19. — Austfjarða ....................... ...............  310 400 >> 40
20. — Héraðsbúa ....................... ...............  3500 3100 >> 1500
21. — Fáskrúðsfjarðar ............... ...............  280 200 ,, 100
22. — Stöðfirðinga ..................... ...............  370 520 >> 50
23. — Berufjarðar ....................... ...............  550 600 >> >>
24. — Fram, N orðfirði ............. ...............  400 500 >> 200

Alls 38335 35556 4783 15624

Eins og skýrslan lier með sér, hafa sum kaupfélögin, sem hér eru talin, fengið allt 
það síldarm jöl, er þau pöntuðu. Önnur hafa ekki fengið nema nokkurn hluta af pönt- 
unum sínum, og í heild hafa þessi félög fengið minna síldarm jöl nú en þau seldu við- 
skiptamönnum sinum í fyrra. Hér er því um m ikið misrétti að ræða, og úr þvi þarf að 
hæta. Líklegt er, að frekari rannsókn málsins muni leiða í ljós, að m istök á úthlutun 
síldarm jölsins séu meiri en þau, sem hér er skýrt frá, enda hafa flutningsmenn til- 
'ögunnar aðeins aflað upplýsiuga um málið frá um það bil helmingi af kaupfélög- 
unum, en engar upplýsingar liggja fvrir frá kaupmannaverzlunum og fóðurbirgða- 
félögum.

Til þess er ætlazt, svo sem fyrr segir, að sérstök nefnd rannsaki þessi mál og 
hafi lokið rannsóknum sínum það snemma, að hún geti lagt fram  niðurstöður þeirra 
síðar á þessu þingi. En nauðsynlegt er, að nú þegar verði gerðar ráðstafanir til inn- 
kaupa á fóðurvörum , þótt rannsókninni sé ekki lokið.


