
Ed. 89. Frumvarp til laga
urn breyting á lögiiin nr. 2 9. jan. 19tí5, um  ráðstafanir til þess að greiða fy r ir  \?ið- 
sldptum með s lá tu rfjá rafu rð ir  og ákveða verðlag á þeim.

F lm . : Gísli Jónsson.

1. gr.
í stað orðanna „Landssambanil iðnaðarm anna einn, A lþýðusamband íslands 

e inn“ í 1. málsl. 1. gr. laganna komi: Landssamband iðnaðarm anna og Alþýðusam- 
band íslands lilnefna í sameiningu einn, Verzlunarráð íslands einn.

2. gr.
a. Aftan við fyrri  málsl. 2. gr. laganna bætist: Heimilt skal henni einnig að ákveða, 

hvaða verð skuli greitt til framleiðenda á hverjum  tíma, ef kjötið er keypt af 
þeim með föstu verði, með eða án verðuppbótar.

b. A eftir siðari málsl. 2. gr. komi nýr  málsk, svo hljóðandi: Þegar kjötverðið er 
ákveðið til framleiðenda, skal þess gætt, að ákveða það sem jafnast, hvar sem 
kjötið er framleitt á landinu.

3. gr.
í stað 3. gr. Jaganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Enginn má slátra sauðfé til sölu né kaupa fé til s lá trunar eða verzla með kjöt 

af því í heildsölu, án leyfis kjötverðlagsnefndar. Heimilt skal þó sauðfjáreigend-



um, er reykja k jö t á heimilum sínum, að selja það beint til neytenda, enda greiði 
þeir af því verðjöfnunargjald um leið og afhending fer fram.

Leyfi til s lá trunar skal veitt fy r ir  eitt ár í senn og eigi síðar en 15. júlí ár
hvert. Leyfi skal veita hverjum  þeim aðila, sem l'engið hefur verzlunarleyfi, rekur
útgerð, frystihús eða iðnað þess eðlis, að honum  sé hagkvæmt að kaupa kjötið beint 
af framleiðanda, enda uppfylli hann  eftirfarandi skilyrði:

a. Eigi s jálfur eða hafi aðgang' að sláturhúsi, sem fullnægir ákvæðum laga um 
kjötmat o. fk, frá 19. jún í 1933, eða eins og þeim k ann  að verðá breytt síðar.

b. Eigi s jálfur eða hafi aðgang að frvstihúsi, ef kjötið er ætlað til útflutnings
eða til sölu eða no tkunar  sem frystað k jö t innanlands.

c. Eigi s jálfur eða hafi aðgang að niðursuðuverksmiðju eða reykhúsi, ef kjötið 
er ætlað til n iðursuðu eða reykingar.

d. Hafi öll skilyrði til þess að salta kjötið til ú tflutnings eða til sölu eða notkunar 
innanlánds, samkvæmt fyrirmælum  um kjötm at og kjötverkun á hverjum  tíma. 
Einnig er heimilt að veita s lá trunarleyfi þeim einstaklingum, er vegna sérstakra

staðhátta eiga svo örðugt um rekstur eða flutning f járins til sláturhúss, að illfært 
sé að dómi nefndarinnar.

Leyfisbeiðandi skal ja fnan  geta þess í beiðni sinni, fy r ir  hvaða m arkað og á 
hvaða hátt hann  ætlar sér að verka kjötið, og lætur ja fn fram t fylgja beiðninni 
skilríki fy r ir  því, að hann uppfylli skilyrði þau, sem sett eru fy r ir  slátrunarleyfi, 
hvað snertir  magn það, er hann  óskar að fá leyfi fyrir.

I levfi getur nefndin ákveðið, ef nauðsynlegt er vegna framboðs eða eftir- 
spurnar, fjártö lu  þá að hámarki, sem leyfishafi má slátra til útflutnings, sölu eða 
no tkunar innanlands og til iðnaðar, enda sé þá tekið tillit til aðstöðu á þeim stað, 
sem slátrunin  er leyfð.

4. gr.
í stað c-Iiðar 6. gr. laganna komi 2 nýir liðir, c. og d., svo hljóðandi:

c. Til verðupnbótar á því kjöti innanlands, sem vegna flutningserfiðleika eða ann- 
a r ra  ástæðna skilar lægra framleiðsluverði til bænda.

d. Til verðuppbótar á ú tflu tt  dilkakjöt. Verðuppbótin má þó aldrei verða svo há, 
að nettóverð þess kjöts, sem upp er bætt, verði hennar vegna hæ rra  en nettó- 
yerð sömu tegundar af kjöíi, sem selt er í heildsölu á verðhæsta m arkaði innan- 
lands.
I slnð orðanna: „Sá verðmismunur, sem nefndin hefur ákveðið, raskist ekki“

i síðasta málsl. sömu lagagr. komi: V erðm ism unur til framleiðanda verði sem
minnstur.

5. gr.
Orðin „af útfluttu  d ilkakjöti“ í 7. gr. laganna falli burtu.

6. gr.
Aftan við 9. gr. laganna bætist: samanber þó síðasta málsl. 2. gr.

7. gr.
Breytingar þessar skal fella inn i lög nr. 2 9. jan. 1935, um ráðstafan ir  til þess

að greiða fyrir  viðskiptum með s lá tu rfjá rafu rð ir  og ákveða verðlag á þeim, og
gefa lögin síðan út svo breytt.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Með lögum nr. 2 9. jan. 1935, um ráðstafan ir  til jiess að greiða fyr ir  viðskipt- 

um með s lá turfjá rafurð ir  og ákveða verðlag á þeim, er sett viðtækari takm örkun



um slátruii sauðfjár og sölu á s lá turafurðum  en nokkru  sinni fy r r  og iniklu víð- 
tiekari en hollt er, þar sem beint er stefnt að einokun í afurðasölu með 3. gr. lag- 
anna. En þar er fyrirskipað, „að leyfi til s lá trunar skuli veita lögskráðum sam- 
vinnufélögum, sem nú eru starfandi, svo og þeim samvinnufélögum, sem stofnuð 
kunna  að verða á viðskiptasvæði félaga, sem hætta störfum, án þess að bæ ndur á 
viðskiptasvæðinu gerist meðlimir anna rra  félaga“ .

Þá er og kjötverðlagsnefnd heimilt að veita sláturleyfi samvinnufélögum bænda, 
er stofnsett kunna  að verða, eftir að lög þessi öðlast gildi, á svæði, þar sern ekki eru 
starfandi samvinnufélög fyrir, svo og þeim verzlunum öðrum, sem árið 1933 áttu 
eða starfræ ktu  sláturhús.

Með þessum ákvæðum er ekki verið að greiða fvr ir  sölu sláturafurða, eins og 
þó vr meginíiJgangur laganna, heldur er beinlínis verið að gera það erfiðara að koma 
íram  sem mestri sölu á sem hagkvæm astan hátt. T ilgangurinn með lögunmn, eins 
og'-þau eru nú, er bersýnilega fvrst og fremst sá, að veita viðskiptum bænda að 
ákveðnum verzlunarfyrirtækjum , alveg án tillits tii þess, hvort þeim er það ljúft eða 
leitt, hagkvæmt eða óhagstætt. Það eru hvergi í Iögunum sett nein skilvrði fyrir  því 
að fá sláturleyfi, að viðkomandi aðili uppfylli lágm arkskröfu  um aðstöðu til slátr- 
unar, geymslu á l jöli eða meðferð á því, ef um samvinnufélög er að ra>ða, og J)ó 
sýndist svo, að sú k ra fa  ætti að vera fyrsta skilyrði fvr ir  sláturleyfi.

F rum varp i því, sem hér uin ræðir, er ætlað að ba>ta ú r  þessum ágöllum á gild- 
andi lögum, og nái það fram  að ganga, er meira öryggi fengið 11111 meðferð sláturaf- 
urða, víðtækara sölusvæði og þar með möguleiki fvrir  hæsta verði, auk meira frjáls- 
ræðis og réttlætis í viðskiptum, en það m un þjóð vorri jafnan  hollast.


