
Nd. 284. Frumvarp til laga
um verzlun með kartöflur o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.
1. gr.

Ríkið rekur innflutnings- og heildverzlun, sem heitir Grænmetisverzlun ríkisins. 
Er hlutverk hennar að annast innflutning og verzlun með kartöflur og annað græn- 
meti samkv. því, sem lög þessi ákveða, svo og að greiða fyrir sölu á innlendum garð- 
ávöxtum með því meðal annars að lána framleiðendum markaðsskála til almennrar 
sölu garðávaxta, ef það þykir henta.

Eignir Grænmetisverzlunar ríkisins samkv. lögum nr. 34 frá 1. febr. 1936, eins 
og þær verða er lög þessi koma til framkvæmda, eru stofnfé verzlunarinnar.

2. gr.
Engum öðrum en Grænmetisverzlun ríkisins er heimilt að flytja til Iandsins 

kartöflúr og nýtt grænmeti. Bann þetta nær þó eigi til skipa, sem koma í landhelgi og 
hafa innanborðs kartöflur og grænmeti, ef birgðirnar eru, að áliti viðkomandi toll- 
vfirvalds, eigi meiri en svo, að ha'filegur forði sé handa skipverjum og farþegum.

3. gr.
Grænmetisverzlun ríkisins skal ávallt fylgjast vel með því, hve miklar birgðir 

af kartöflum eru til í landinu, og gæta þess að flytja ekki inn erlendar kartöflur 
fyrr en hin innlenda framleiðsla er svo til þurrðar gengin, að öruggt sé, að innflutn- 
ingurinn torveldi ekki sölu hennar. Til þess að greiða fyrir þessu skal skýrslusöfn- 
un Búnaðarfélags Islands og Hagstofu íslands um kartöfluuppskeru vera fram- 
kvæmd i samráði við Grænmetisverzlun ríkisins og hagað þannig, að hún verði að 
sem beztum notum við rekstur verzlunarinnar.



4. gr.
Grænmetisverzlun ríkisins kaupir innlenda iramleiðslu af kartöflum og öðru 

grænmeti eftir því, sem ástæður leyfa. Skal hún, eftir þvi sem fært þykir, láta þá 
iramleiðendur sitja fyrir urn kaup að haustlagi, sein erfiðast eiga uni flutning að 
vetrarlagi. Verzlunin birtir mánaðarlega i'itsöluverð sitt á vörum þessum til leiðbein- 
ingar öðrum verzluniun, framleiðendum og neytendum.

5. gr.
Akveða skal á hverju hausti verðlag það á helztu innlenduin garðávöxtum, er 

gilda skal um uppskerutímann, frá 15. sept. til 1. nóv. Eftir það skal verðið fara 
haikkandi, svo fullt tillit sé tekið til geymslukostnaðar jieirra garðávaxta, sem síðar 
verða seldir. Nýir, innlendir garðávextir, sein koma á markaðinn fyrir 15. sept., skulu 
skráðir hærra verði, því fyrr sem þeir eru afhentir til sölu. Skal verðlagið miða að 
þvi, að tryggð verði framleiðsla snemmvaxinna garðávaxta. Verðskráning garðávaxta 
skal aðallega miða við markaðsverð garðávaxta í nálægum löndum, að viðbættum 
flutningskostnaði. Þó skal þess gætt jafnframt, að framleiðendum sé tryggt hæfilegt 
framleiðsluverð.

Innflutta garðávexti má aldrei selja lægra verði en innlenda, miðað við sama 
túna og sömu gæði.

Við ákvörðun útsöluverðs þeirra garðávaxta, sem Grænmetisverzlun rikisins 
verzlar með, skal álagningin miðuð við það, að geyinslu og verzlunarkostnaður fáist 
greiddur.

f>. gr.
Allar kartöflur, sem seldar eru í verzlunum á helztu markaðsstöðum iandsins, 

skulu aðgreindar i flokka: úrvalsflokk, I. flokk og II. flokk. í úrvalsflokki séu að- 
eins beztu tegundir af matarkartöflum, sem fullnægja ströngustu kröfum um að- 
greiningu, heilbrigði og ineðferð. í I. flokki sé allur meginþorri hreinna kartöfluteg- 
unda, sem eru vel aðgreindar, heilbrigðar og vel með farnar. í II. flokki séu lökustu 
tegundirnar og aðrar þær kartöflur, sem ekki geta komið í úrvalsflokk eða I. flokk, 
ef þær annars teljast söluhæfar til manneldis.

Hin mánaðarlega verðskráning Grænmetisverzlunar ríkisins skal vera þannig, 
að nægilegur verðmunur sé á úrvalsflokki kartaflna og I. og II. flokki til þess, að 
framleiðendur kjósi að hafa sem bezta vöru á boðstólum.

Á tímabilinu frá því uppskera hefst og til 20. sept. ár hvert er heimiit að selja 
kartöflur af nýrri uppskeru án mats eða flokkunar, nema annað sé ákveðið af mats- 
nefnd (sbr. 7. gr.).

7. gr.
Landhúnaðarráðherra skipar þriggja manna nefnd, og sé einn maðurinn til- 

nefndur af Grænmetisverzlun ríkisins, annar af Búnaðarfclagi íslands og þriðji af Al- 
jiýðusambandi íslands. Ráðherra skipar fonnanninn. Tilnefni einhver aðili ekki 
nefndarmann, skipar rikisstjórnin mann í hans stað.

Verkefni nefndarinnar er: 
a. að ákveða verðskráningu samkv. 4. gr.
h. að hafa eftirlit með því, að ákvæðum um flokkun á kartöflum sé frainfylgt og

veita leiðbeiningar um flokkunina.
Nefndin íwður matsmann i Reykjavík og á öðrum helztu markaðsstöðum á land- 

inu, eftir j>ví sem j>örf krefur, og starfa j>eir i umboði hennar. Þóknun til nefndar- 
innar og matsmanna og gjöld fvrir matsvottorð ákveður ráðuneytið.

8. gr.
Óheimilt er verzlunum, að viðlögðum sektum, að selja kartöflur í öðruin flokki 

en þeim, sem matsreglur ákveða. Leiki vafi á því, í hvaða flokki skuli selja kartöflur, 
skal leita um það úrskurðar viðkomandi matsmanns, en selja j>ær ella sem II. flokks



vöru. í smásöluverzlunum skal greinilega auðkennt við kartöflur þær, sein eru á 
boðstólum, hvaða flokki þær tilheyra og einnig tegundarnafn þeirra, þegar um úr- 
valsflokk er að ræða. Ákvæði þessarar greinar ná þó aðeins til þeirra staða á landinu, 
þar sem flokkun og mat á kartöflum er fvrirskipað samkvæmt reglugerð.

9. gr.
Þegar mikið framboð er af innlendum kartöflum, getur landbúnaðarráðherra, 

eftir tillögum Grænmetisverzlunar ríkisins, bannað verzlunum sölu á II. flokks kart- 
öflum til manneldis á öllum helztu markaðsstöðum landsins.

10. gr.
Grænmetisverzlun ríkisins skal sjá um, eftir því sem unnt er, að árlega sé 

völ á heilbrigðu, völdu, innlendu útsæði. Skal hún þess vegna koma á fót stofnrækt- 
un úrvalskartöflutegunda (eliteræktun) og semja við einstaka kartöfluframleið- 
endur um framleiðslu útsæðis af þessum tegundum, og sé þessi ræktun háð ströngu 
heilbrigðiseftirliti.

11. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar forstöðumann Grænmetisverzlunar ríkisins og 

endurskoðendur.
Hagnaði þeim, er verða kann á rekstri verzlunarinnar, má hún verja til eflingar 

matjurtaræktar, sbr. 10. gr„ svo og til þess að tryggja framtíð stofnunarinnar með 
því að koma upp nauðsvnlegum varasjóði.

12. gr.
Ráðherra setur reglugerð um framkvæmd laganna, svo sem að því er snertir 

ákvæði 6. gr. um flokkun kartaflna og verðmismun á flokkum, svo og um annað, er 
þurfa þvkir.

13. gr.
Rrot gegn lögum þessum varða sektum frá 10 til 1000 ki\, ef ekki liggur þyngri 

refsing við samkvæmt lögum.
Kartöflur og annað grænmeti, sem flutt kann að vera inn í hága við lög þessi, 

skal gert upptækt og afhent Grænmetisverzlun ríkisins.
Með mál út af lögum þessum skal fara sem almenn lögreglumál.

14. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 34 frá 1. fehr. 1930.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Með bréfi, dags. 8. maí 1940, skipaði landbúnaðarráðherra 5 manna nefnd til 

þess að gera tillögur um breytingar á lögum nr. 34 1. febr. 1936, um verzlun með 
kartöflur og aðra garðávexti o. f 1., og enn fremur að gera tillögur um ýmislegt, er 
viðkemur kartöfluræktinni og verzlun með kartöflur yfirleitt, svo sem möguleika 
fvrir aukinni vöruvöndun, mati, ræktun útsæðis o. fl.

Nefndin samdi frumvarp til laga um verzlun með kartöflur o. fl. Frv. þetta sendi 
landbúnaðarráðh. landhn. Nd. tjl athugunar og flutnings. Hefur nefndin haft það til 
íhugunar á undanförnum þingum og hefur nú orðið sammála um að flytja það með 
nokkrum breytingum og viðaukum. Hér fara á eftir aðalkaflarnir úr greinargerð 
þeirri, er fylgdi frv.

Þegar um það er að ræða að koma betri skipun á framleiðslu og verzlun með 
garðjurtir og þá alveg með sérslöku tilliti til kartaflnanna, þá verðum við fyrst að



gera okkur ljóst, hverju er ábótavant í þessum efnum. Kemur þá aðallega tvennt til 
greina. í fyrsta lagi virðast bæði framleiðendurnir og þeir, sem verzla með kartöflur, 
gera allt of lítinn mun á góðri og lélegri vöru. Aragrúi af tegundum, misjöfnum að 
útliti og gæðum, eru ræktaðar í landinu, stundum meira og minna blandaðar, og 
boðnar til sölu í mjög misjafnlega söluhæfu ástandi, án nokkurs verðmunar. Þetta á- 
stand hlýtur óhjákvæmilega að stórspilla allri verzlun með kartöflur. í öðru lagi er svo 
hættan á offramleiðslu, fvrst og fremst vegna þess, að neyzlan er of lítil og misjöfn 
og framleiðslan of einskorðuð við neyzluþörfina.

Við getum hugsað okkur tvær leiðir, sem fara .inætti til þess að bæta úr þessum 
ágöllum: Beinar þvingunarráðstafanir, er taki beinlínis ’fram fyrir hendur framleið- 
endanna, svo sem algerða einkasölu, lögverndað verðlag, bann við ræktun vissra teg- 
unda o. s. frv., eða þá óbeinar ráðstafanir, sem miða að því að gera það æskilegt frá 
sjónarmiði framleiðandans að framleiða góða og vandaða vöru, og styðja hann í þeirri 
viðleitni. 1 frumvarpi því, er hér um ræðir, eru þessi síðast töldu sjónarmið lögð til 
grundvallar, en áður en hinar einstöku greinar fruinvarpsins eru ræddar nánar, skal 
lítils háttar vikið að því, hvers vegna ekki þykir fært að mæla með hinum róttækari 
beinu ráðstöfunum.

Algerð einkasala á kartöflum, þannig að sala hinnar innlendu framleiðslu sé öll 
á einni hendi, verður að teljast nær óframkvæmanleg. Slík einkasala yrði óhjákvæmi- 
lega mjög mikið bákn, yrði að koma upp mörgum og dýrum geymslum og hafa mörg 
litibú, til þess að óþarfur aukaflutningur á kartöflum yrði sem minnstur. Stofn- og 
rekstrarkostnaður mundi því verða mjög mikill og í engu samræmi við verðmæti vör- 
unnar og viðskiptamagn. Vegna þess, hve kartöflur og þá ekki síður aðrir garðávextir 
þola takmarkaða geymslu, yrði áhættan við slíka verzlun mjög mikil. Samflutningur 
vörunnar á fáa geymslustaði mundi auka þessa áhættu, bæði vegna sýkiiigar og ekki 
síður vegna þess, að varan yrði flutt á óheppilegum tíma, þegar hún þolir verst flutn- 
ing. Ætti að tryggja slíkri stofnun skynsamlega fjárhagsafkomu, mundi það þýða 
mjög lágt verð til framleiðendanna eða stórhækkað verð til neytenda.

Algerð einkasala á kartöflum mundi verða til þess að brjóta að miklu leyli niður 
nlla verzlun með innlendar kartöflur eftir þeim leiðum, sem nú eru notaðar í þeirri 
verzlun. Þótt stórmiklu sé áfátt um kartöfluverzlunina, er hægra að styðja en reisa 
og því hæpið að gera neinar þær ráðstafanir, er hnekki því, sem bezt er og heilbrigðast 
á því sviði. Það er t. d. kunnugt, að einstök samvinnufélög flokka kartöflur og selja 
fyrir framleiðendur þar, sein þau ná til. Engin ástæða er til þess að amast við því, að 
það af þessari vöru, sem kemur til kasta slíkra félaga, seljist um hendur þeirra og
S. í. S., án þess að nein einkasala grípi þar inn í. Hið sama gildir auðvitað um þá kaup- 
menn og heildsala, er hafa haft sæmilega heilbrigð afskipti af kartöfluverzlun. Þótt 
mikils muni við þurfa til þess að koma kartöfluverzluninni í gott horf, virðist eðlilegra 
að vinna að því með almennum reglum um mat og vöruvöndun og með eftirliti heldur 
en að grípa til algerðrar einkasölu. Með mati og eftirliti er hægt að eyða áhrifum 
þeirra, er nú hafa óheppileg afskipti af kartöfluverzluninni, án þess að þröngva á 
neinn hátt kosti jieirra, er vel vinna að henni.

Það, sem giklir um kartöflurnar, gildir enn þá frekar um aðra garðávexti. Það er 
varla hugsanlegt að stofna til neinnar einkasölu á þeim, þegar svo er sem raun er á 
orðin, að garðyrkjumenn vinna að sölunni með samvinnusamtökum.

Af þessum ástæðum og fleirum, sem hér verða ekki taldar, er ekki hægt að mæla 
aieð algerðri einkasölu á kartöflum og öðrum garðávöxtum, þar sem ekki verður 
heldur séð, að á þann hátt  verði náð betri árangri heldur en unnt er að ná með ein- 
faldari og viðráðanlegri ráðum.

Þau ár, sem Grænmetisverzlun ríkisins hefur starfað, hefur verið reynt að hafa 
verðlag á kartöflum nokkuð bundið — lágmarksverð. — Það hefur gengið allsæmilega 
þau ár, sem framleiðslan var of lítil, og átt sinn þátt í því að jafna og bæta verðlag á 
kartöflum til hags fyrir framleiðendur. Uppskeruárið 1939—1940, þegar framleiðslan 
óx skyndilega, kom glögglega í Ijós, eins og við mátti búast, hve erfitt er að framfylgja



slíkum ákvæðum, svo viðvinunandi sc. Þegar um jafnmisjafna vöru er að ræða eins 
og kartöflur, vill lögverndað verðlag jafnvel verða til meiri framdráttar fyrir lélega 
vöru en þá, sem vel er vönduð. Eitt og sama verðlag, hvar sem er á landinu, er hæpin 
ráðstöfun og getur verið algerlega óeðlileg. Koma þar til greina mismunandi skilvrði, 
mismunandi veðrátta, flutningur á markaðsstað o. fl.

Að lögbjóða ræktun ákveðinna tegunda af kartöflum mun ekki heldur vera fært. 
Bæði verður val tegunda að fara nokkuð eftir skilyrðunum á hverjum stað og erfitt 
að gera upp á milli margra tegunda, auk þess, sem slíkt lagaboð mundi verða að telj- 
ast mjög ófrjálslegt. Hins vegar ætti að vera fært með flokkun, verðmismun og mati 
að sveigja ræktunina inn á heilbrigðari grundvöll heldur en hún bvggir á hvað þetta 
atriði áhrærir.

Skal nú vikið nokkuð að hinum einstöku greinum frum varpsins:

Um 1. gr.
Þótt algerð einkasala á kartöflum þyki ekki ráðleg, getur takmörkuð einkasala, 

þ. e. einkasala á innfluttum kartöflum og öðru grænmeti, verið fyllilega réttmæt. Það 
er augljóst, að nauðsynlegt er að vernda innlendu framleiðsluna fyrir samkeppni af 
erlendri framleiðslu á vissum timum árs, sem ella gæti orðið þess valdandi að draga 
stórlega úr  ræktun matjurta, til mikils tjóns fyrir þjóðarheildina. Til þess að hægt sé 
að tryggja þetta og hafa fullt vald á innflutningi garðávaxta, er nauðsynlegt, að slík- 
ur innflutningur sé á einni hendi, og er þá eðlilegast, að Grænmetisverzlun ríkisins 
starfi framvegis og annist þennan innflutning, eins og verið hefur undanfarið. Telja 
má, að það fyrirkomúlag hafi gefizt vel, og er því sjálfsagt að byggja á þeirri reynslu, 
sem fengin er.

Um 3. gr.
Þar sem innflutningur kartafina er lagður í hendur einnar stofnunar, í þessu 

tilfelli Grænmetisverzlunar ríkisins, verður að krefjast þess, að hún gæti þess vand- 
lega að flytja ekki inn kartöflur svo til tjóns verði fvrir innlenda framleiðslu, en hins 
vegar verður að tryggja það, að vöruna skorti ekki, ef unnt er. Til þess að hægt sé 
að leysa þetta hlutverk af hendi, er nauðsynlegt að eiga á hverjum tíma aðgang að 
sem nákvæmustum upplýsingum um framleiðslu kartaflna og fyrirliggjandi birgðir 
af þeirri vöru.

Hagstofa íslands safnar skýrsluin uin uppskeru garðávaxta, en það hefur viljað 
við brenna, að þær skýrslur bærust bæði seint og illa. Búnaðarfélag íslands hefur og 
fengizt nokkuð við hliðstæða skýrslusöfnun, en ineð lítið betri árangri. Hugsanlegt er, 
að eitthvað mætti ú r  þessu bæta, ef þessir aðilar, ásamt Grænmetisverzlun ríkisins, 
legðust á eitt og hefðu með sér samvinnu um að kippa þessu í lag. Upplýsinga, er að 
gagni mættu verða fyrir kartöfluverzlunina, mætti afla á 3 vegu:

1. Strax að vorinu mætti fá upplýsingar um landstærð, sem kartöflur eru settar í, 
og útsæðismagn. Með hliðsjón af veðráttu sumarsins mætti bvggja á þessum 
skýrslum áætlun um uppskeruna. Trúnaðarmenn Búnaðarfélags Islands hefðu 
ef til vill aðstöðu til að afla þessara upplýsinga.

2. Upplýsinga um uppskeruna vrði að afla á haustin og fyrri hluta vetrar, svo sem 
verið hefur, en nauðsynlegt er að skerpa ákvæðin um skyldur forráðamanna 
sveitar- og bæjarfélaga til að láta slíkar skýrslur í té.

3. Að lokum yrði svo að krefjast þess, að verzlanir þær, sem verzla með kartöflur, 
einkum í þeim héruðum, þar sem mest er framleitt af þessari vöru, gefi Græn- 
metisverzlun ríkisins upplýsingar um fyrirliggjandi birgðir innan héraðs á hverj- 
um tíma, eftir því sem við verður komið.

Um 6. gr.
Það er augljóst, að eigi nokkuð að verða ágengt 11111 vöruvöndun á kartöflum, 

þarf að koma á þær mati oða flokkun. Til þess að skilja nauðsvn þessa, verðum við



að gera okkur ljósa grein fyrir ástandinu eins og það er nú, en það mun i stórum 
dráttum vera þannig, að árlega berst mikið á markaðinn af kartöflum sem smælki, 
skaddaðar eða skemmdar kartöflur hafa ekki verið hreinsaðar úr, sem enginn veit 
með vissu, hverrar tegundar er, eða er jafnvel samsafn fleiri ólíkra tegunda. Allt er 
þetta selt cða hoðið fram á sama verði, án tillits til bragðgæða eða þeirrar meðferðar, 
scm varan hefur fengið. Þetta hlýtur að spilla stórlega fyrir sölu á kartöflum og er 
líka ranglátt gagnvart þcim, sem leggja sig fram við að rækta góðar tegundir og vanda 
vöruna. Einstaka vcrzlunarfyrirta'ki mun hafa greiít eitthvað misjafnt fyrir kart- 
öflur eftir tegundum, og er það spor í rétta átt, en þó ófullnægjandi nema fleiri atriði 
séu lckin til greina. Þarf með reglugerð að setja nákvæmar og glöggar reglur um 
ilol;kun, svo að hver og einn, sem verzlar með kartöflur, geti auðveldlega séð, í hvaða 
flokki hann má telja þá vöru, sem hann hefur á boðstólum. Nauðsvnlegt er að gera 
verulegan verðmun á flokkunum, því vfirleitt má telja, að ræktun hinna heztu kart- 
öfluafbrigða sé örðugri en hinna lakari, og auk þess verða allar kröfur um greiningu 
og meðferð kartaflnanna strangari eftir því, sem þær koma í hærri flokk. Ekki virð- 
ist ástæða til að krefjast flokkunar eða matsskvldu nema á helztu markaðsstöðum 
landsins. Ef um einhyerja sölu á kartöflum er að ræða annars staðar frá, hlýtur hún 
ósjálfrátt að verða að laga sig eftir því, sem gildir á helztu markaðsstöðunum.

Um 7. gr.
Þótt það sé æskilegast, að mat og flokkun kartaflna geti verið sem mest sjálf- 

\irkt, þá er þó óhjákvæmilegt, að til sé í landinu opinber matsstofnun eða mats- 
starfsemi, sem veitt geti nægilegt aðhald um, að matinu sé framfylgt, og veitt leið- 
heiningar og aðstoð, þegar þess er þörf.

Revnslan verður að skera lir því, hve mikið starf matið er, en ckki verður komizt 
hjá því að hafa matsinenn á þeim stöðum, þar sein sala á kartöflum fer aðallega fram.

fíúast má við því, að af niatinu leiði nokkurn kostnað, og virðist óhjákv*æmilegt,
að ríkissjóður beri hann. Ef til vill inætti þó gera ráð fyrir nokkrum tekjum af mat-
inu, sem kæmu á móti kostnaði, t. d. gjöld fyrir matsvottorð og sektarfé vegna brota 
á matsreglum.

Matsreglur og nánari ákvæði um allt, er að matinu lýtur, verður að ákveða með 
reglugerð,

Um 10. gr.
Frumskilyrði þess, að hægt sé að koma betri skipun á ræktun kartaflna og unnt

sé að samræma og tryggja vörugæðin, er, að völ sé á hreinu, heilbrigðu litsæði af þeim
tegundum, sem meginframleiðslan á að hyggjast á. Fjöldi ræktunarmanna veit ekki, 
hvaða kartöflutegundir ]ieir rækta, víða eru margar tegundir ræktaðar í einum 
hrærigraut og sums staðar gera kvillar, sem bundnir eru við litsæðið, stórtjón bæði i 
görðum og geymslum, sem lítið mundu gera vart við sig, ef ha'gt væri að setja heil- 
brigt útsa'ði niður. Af þessum ástæðum verður það að teljast nauðsynlegt, að til sé í 
kmdinu stofnun, sem framleiðir eða útvegar algerlega heilbrigt og hreint útsa'ði af 
helztu ra'ktunartegundum kartaflna, og er eðlilegt, að (irænmetisverzlun ríkisins hafi 
forgöngu í þessuin cfnum. Getur bæði komið til greina, að hún reki sérstaka litsæðis- 
ræktun og semji við einstaka garðræktarmenn 11111 framleiðslu litsæðis undir full- 
komnu eftirliti. Er sennilegt, að grípa verði til beggja þessara ráðstafana, Grænmetis- 
verzlun ríkisins verði að reka hina eiginlegu stofnræktun (eliteræktun) litsæðis, en 
hafi einnig hönd í bagga með ræktun góðs útsæðis til framleiðslu hjá nokkrum fram- 
leiðendum.

ITm leið og Græninetisverzlun ríkisins er falin forganga í þessu máli, verður að 
sjálfsögðu að búa svo um, að verzlunin hafi fjárhagslega getu til þess að hrinda mál- 
inu áleiðis, því óhugsandi er, að stofnræktun kartaflna geti borið sig fjárhagslega. 
Kemur þá til þess, að þannig sé búið að Grænmetisverzlun ríkisins, að hún geti haft 
þann ágóða af verzlunarrekstri sínum, er þarf til þess að standa straum af litsæðis- 
ræktinni. f Jiessu sambandi cr vert að vekja alhvgli á því, hve hinir háu tollar á kart-



öflum og grænmeti eru í raun og veru andstæðir þeim forsendum, sem eru fyrir 
rekstri Grænmetisverzlunar ríkisins. Svo er til ætlazt, að Grænmetisverzlun ríkisins 
vinni beint og óbeint að eflingu garðyrkjunnar í landinu. Að verzla eingöngu með 
innlendar kartöflur gefur engri heildsölu þær tekjur, er valdi rekstrinum. Tekjurnar 
verða að fást af innflutningnum. Hinir háu tollar loka hins vegar þeirri leið til tekju- 
öflunar svo mjög, að það er lítil sem engin von til þess, að rekstur Grænmetisverzl- 
unar ríkisins verði hallalaus, ef innflutningurinn dregst mjög saman, eins og þó er 
til ætlazt og stefnt að. Með því að lækka toll á kartöflum og grænmeti og leyfa Græn- 
metisverzlun ríkisins þeim mun meiri álagningu, mætti sjá rekstrinum borgið, jafn- 
vel þótt innflutningurinn yrði nokkuð lítill. Ef full alvara er með eflingu garðyrkj- 
unnar, er rökrétt að leyfa, að þær tekjur, sem sá litli innflutningur, sem ekki verður 
hjá komizt, gefur, renni til eflingar garðyrkjunni, en ekki sem tollur í ríkissjóð.


