
Nd. 429. Nefndarálit
um till. til þál. um rannsóknarnefnd mjólkurmála.

F rá  minni hluta landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála urn afgreiðslu þessarar tillögu. Leggur meirf 
hlutinn til, að hún verði samþykkt óbreytt. Minni h lutinn getur ekki fallizt á þessa 
afgreiðslu, en leggur til, að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Tillögugreinin orðist þannig:

Skipuð skal 6 m anna nefnd til athugunar á framleiðslu og sölu m jólkur og 
m jólkurafurða á verðjöfnunarsvæði Reykjavíkur og H afnarfjarðar. 1 nefndinni 
eiga sæti yfirdýralæknir rikisins, og sé hann form aður nefndarinnar, 2 menn úr 
bæ jarstjórn Reykjavikur og kosnir af henni, 1 ú r bæ jarstjórn  H afnarfjarðar, 
skipaður af henni, m jólkurfræðingur, skipaður af stjórn Búnaðarfélags ís- 
lands, og 1 skipaður af stjórn m jólkursamsölunnar.

Nefndin skal rannsaka og gera tillögur um þau atriði, er hér segir:
1. Á hvern hátt Reykjavík og Hafnarfirði verði bezt tryggð góð og holl neyzlu- 

mjólk.
2. Á hvern hátt verði tryggt, að sem bezt verði fullnægt þörfum  neyzlusvæðisins 

fyrir m jólk og m jólkurafurðir, svo sem smjör, skyr og rjóma, allt árið.
3. Athuga, hversu mikið m jólkurm agn hefur síðustu árin  farið til neyzlu og 

hversu mikið til vinnslu m jólkurafurða.
4. Rannsaka dreifingar- og flutningsfyrirkomulagið að þvi leyti, sem það getur 

haft áhrif á gæði m jólkurinnar og tryggt það, að jafnan sé á markaðinum  
næg sölumjólk. Jafnfram t skal athugað, hvort ekki sc rétt að taka upp 
skömmtun á m jólk þá tíina árs, er m innst mjólkurm agn berst á markaðinn, 
og gera tillögur um þessi atriði.

5. Gera tillögur um, hversu auka megi injólkurneyzlu íslendinga, eftir að hið er- 
lenda setulið hæ ttir m jólkurkaupum .

6. Gera tillögur um, hversu bezt verði háttað friðsamlegum viðskiptum framleið- 
enda og neytenda um m jólkursölumálin.
Nefndin skal hefja störf sin og ljúka þeim svo fljótt sem verða má. Skylt er 

stjórn m jólkursam sölunnar og fram kvæm darstjóra hennar að veita nefndinni 
allar 'þær upplýsingar, er hún kann að óska eftir og lúta að starfi hennar.

2. Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um nefnd til að athuga og gera tillögur um skipun 

mjólkurmála.
Það skal fram  tekið, að annar nefndarm anna (BÁ) telur heppilegra, að nefndin 

sé öðruvisi skipuð, og m un hann flytja um það sérstaka breytingartillögu.

Alþingi, 16. nóv. 1943.
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form., með fyrirv.


