
Ed. 375. Nefndarálit
við frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 2 9. jan . 1935, um  ráðsta fan ir til jiess að greiða fy rir  
viðskiptum  með s lá tu rfjá ra fu rð ir og ákveða verðlag á þeim.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frum varpið , og jafnvel þótt skoðanir e instakra  nefndar- 
m anna á frum varp inu  og lögunum  séu nokkuð skiptar, er sam kom ulag um, að frum - 
varpið verði sam þykkt með þessum

RREYTINGUM:
1. Við 1. gr. G reinin falli burt.
2. Við 2. gr. Greinin falli burt.
3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Enginn m á slátra  sauðfé til sölu né kaupa fé til s lá tru n ar eða verzla með 
k jö t af því í heildsölu án  leyfis kjö tverðlagsnefndar. Heim ilt skal þó sauðfjár- 
eigendum, er reyk ja  k jö t á heim ilum  sínum , að selja beint til neytenda, enda 
greiði þeir af því verð jö fnunarg jald  um  leið og afhending fer fram . Leyfi til 
s lá trunar skal veitt fy rir  eitt á r í senn. Leyfi skal veita lögskráðum  sam vinnu- 
félögum, sem nú eru starfandi, svo og þeim sam vinnufélögum , sem stofnuð 
kunna að verða á viðskiptasvæðum  félaga, sem hæ tta störfum  án þess að bæ ndur 
á viðskiptasvæðinu gerist m eðlim ir an n a rra  félaga. Heim ilt er að veita slátr- 
unarleyfi félögum neytenda á þeim stöðum, þar sem ekki eru sláturhús, en aðeins 
fy rir það fé, sem þau kynnu að kaupa til neyzlu m eðal m eðlim a sinna. E nn  frein- 
u r  getur nefndin veitt leyfi sam vinnufélögum  bænda, er stofnuð k u n n a  að verða 
eftir að lög þessi öðlast gildi á svæði, þar sem ekki erii sam vinnufélög fy rir, og 
ekki falla u n d ir ákvæði 3. m álsl. þessarar greinar, söm uleiðis þeim  verzlunum  
öðrum , sem. uppfylla skilyrði þau, sern sett eru um  slá tu rhús og verzlun kjö ts 
sam kvæm t ákvæðum  laga um  k jö tm at o. fl. frá  19. jú n í 1933. E innig er heim ilt 
að veita sláturleyfi þeim einstaklingum , er vegna sérstak ra  staðhátta  eiga svo 
örðugt um  rek stu r eða flu tn ing  fjá rin s  til slá turhúss, að illfæ rt sé að dómi 
n efn d a rin n a i.

1 leyfi getur nefndin  ákveðið fjá rtö lu  þá að hám arki, sem leyfishafi m á slátra  
til sölu innanlands.

4. Yið 4. gr. Greinin fa lli burt.
5. Við 5. gr. Greinin falli burt.
G. Við 0. gr. Greinin falli burt.
7. Við 7. gr. Greinin falli burt.

Alþingi, 8. febr. 1943.
Páll H erm annsson, E irík u r E inarsson, K ristinn  E. Andrésson, 

form . fundaskr. frsm .
H. Guðm undsson. Þorst. Þorsteinsson.


