
Ed. 422. Frumvarp til laga
um manneldisráð.

(Lagt fyrir Alþingi á 63. löggjafarþingi, 1944.)

1. gr.
t manneldisráði eiga sæti landlæknir, sem er forseti ráðsins, og fjórir læknar

aðrir, er ráðherra skipar til fipun ára Í senn, og skal að minnsta kosti einn þeirra
vera sérfróðu!' um heilbrigðis- og manneldismál.

Ef manneldisráð telur þörf á, skipar ráðherra samkvæmt tillögum ráðsins einn
eða tvo sérfræðinga til viðbótar ráðið. Menn þessir skulu skipaðir til ráðuneytis
um tiltekin viðfangsefni.

2. gr.
Það er hlutverk manneldisráðs að vera heilbrigðis stjórninni til ráðuneytis um

þau mál, er að manneldi lúta, og gera tillögur um framkvæmdir rannsókna á því
sviði,

3. gr.
Manneldisráð semur að hverju ári liðnu skýrslu um starfsemi sína, og skal

hún birt í heilbrigðisskýrslum landlæknis.

4. gr.
Ákveða má nánara um starfsháttu manneldisráðs reglugerð, er ráðið semur

og ráðherra staðfestir.
5. gr.

Kostnaður af starfsemi manneldisráðs og manneldisrannsóknum á vegum
þess greiðist úr ríkissjóði samkvæmt úrskurði ráðherra.

6. gr.
Lög þessi ganga í gildi þegar Í stað.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:
Með bréfi dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 5. júní 1939 var stofnað til rann-

sókna á mataræði landsmanna og til þess skipuð sjö manna nefnd, sem síðan hefur
að jafnaði gengið undir heitinu manneldisráð. í ráðinu áttu sæti landlæknir, og
var hann forseti ráðsins, kennarinn í heilbrigðisfræði við háskólann, sem jafn-
framt var framkvæmdastjóri þess, forstöðumaður rannsóknarstofu háskólans,
berklayfirlæknir, tryggingayfirlæknir, hagstofustjóri og einn af bankastjórum
Landsbankans (Vilhjálmur Þór).

Ráðið skilaði af sér störfum með bréfi til ráðuneytisins dags. 2. desember s.l.,
en þá lágu fyrir skilríki um niðurstöður rannsóknanna í sérstakri bók eftir fram-
kvæmdastjórann, dr. med. Július Sigurjónsson: Mataræði og heilsufar á íslandi.



Hefur bók þessi verið send bókasöfnum, blöðum og tímaritum og ýmsum stofn-
unum, þar á meðal Alþingi og alþingismönnum.

Kostnaður ríkissjóðs af þessum ráðstöfunum, auk útgáfukostnaðar ritsins, nam
samkvæmt upplýsingum ríkisbókhaldsins þessum fjárhæðum:

1939
1940
1941

kr. 11975.00
9200.00
8500.00...........•............ , .... 0_._. _

Samtals kr. 29675.00

Auk þessa lagði Reykjavíkurkaupstaður fram kr. 5000.00 til rannsóknanna.
Nefndarstörfin voru unnin kauplaust.
Bréf það, er fylgdi ritinu til ráðuneytisins, var svo hljóðandi:

"Með bréfi dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, dags. 5. júní 1939, var skipuð
nefnd - manneldisráð - til þess að sjá um framkvæmd nokkurra rannsókna á mat-
aræði þjóðarinnar samkvæmt áður gerðri áætlun. Hefur ráðið nú, með samþykki
ríkisstjórnarinnar, gefið út rit það um árangur og niðurstöður þessara rannsókna,
sem hér með fylgir.

Til yfirlits yfir helztu niðurstöður rannsóknanna ~llá vísa til niðurlagsorða rits-
ins, hls. 105-106. Eins og þar er greint frá, virðist svo, að algengustu ágallar matar-
æðis hér á landi séu þeir, að minna sé af ýmsum vítamínum í daglegu fæði manna
en æskilegt er talið, og á þetta einkum við um C- og að líkindum Dvvítamín,

Gefur þetta tilefni til athugunar, hverjar almennar ráðstafanir væri tiltækilegt
að hefja til úrbóta, og vill ráðið í því sambandi einkum benda á það, sem hér fer á
eftir:

1. Með tilliti til C-vítamÍns ber að stefna að stóraukinni framleiðslu grænmetis
og ávaxta, þeirra tegunda, er líkur eru til, að ræktaðar verði hér á landi án óhæfilegs
tilkostnaðar. enda sé jafnframt aflað vitneskju um það með tilraunum og rannsókn-
um, í hverjum tegundum sé mest C-vítamín og hverjar geymsluaðferðir henti bezt
til varðveizlu þess. Kartöfluneyzla landsmanna þyrfti og að aukast allverulega frá þVÍ,
sem nú er. Meðan þessu er ekki komið í viðunandi horf - en viðbúið er, að það muni
taka alllangan tíma - er sérstök ástæða til að greiða sem mest fyrir innflutningi
ferskra ávaxta, einkum þeirra tegunda, sem auðugastar eru af C-vítamíni, svo sem
sítrónum, appelsínum og öðrum Citrustegundum, enda sé jafnframt hlutazt til um,
að unnt sé að selja ávextina við sem vægustu verði og skömmtun tekin upp, líkt og
~lsér stað um aðrar erlendar neyzluvörur, til þess að tryggja almenna dreifingu þeirra.

2. Greiðasta leiðin til tryggingar gegn skorti á A- og D-vítamínum er að neyta
daglega þorskalifrar eða lýsis, og er þess einkum þörf börnum og barnshafandi kon-
um. Ráðið telur mjög æskilegt, að teknar verði upp reglubundnar lýsisgjafir í öllum
barna- og unglinga skólum landsins, jafnt í sveitum sem kaupstöðum. En frá skól-
um og heilsuverndarstöðvum, þar sem þær eru, mætti og beina áhrifum í þessa átt
til heimilanna, t. d. með því að senda þangað áletruð spjöld, þar sem bent væri á
nauðsyn þess að byrja nógu snemma að gefa börnum lýsi. Þá mætti og útbúa sams
konar spjöld til afhendingar hverri barnshafandi konu.

3. Þótt svo virðist, sem yfirleitt sé nokkru betur séð fyrir Br-vítarnini í fæðu
vorri en hinum vítamínunum, þeim er rannsóknirnar ná til, er hætt við, að víða --
og þá einkum í kaupstöðum - geti nokkuð skort á, að svo mikið fáist af því sem
æskilegt er talið.

Svo sem kunnugt er, hafa sumar styrjaldarþjóðirnar horfið að því ráði að auka
Bi-vítaminmagn fæðunnar með því að blanda hreinu Br-vítarnini (thíamíni) saman
við allt hveiti, sem notað er til brauðgerðar. hafi það áður við mölunina verið svipt
mestöllu B-vÍtamíni. Enn fremur hafa verið telmar upp sérstakar mölunaraðferðir,
sem ætlað er að tryggja, að vítamínmagniðskerðist lítið þrátt fyrir mikla mölun,
en geymsluþol hveitisins verði meira en venjulegs hveitis.



Vill manneldisráð leggja til, að leitað verði frekari upplýsinga um þá reynslu,
er þegar hefur fengizt i þessum efnum, svo og hvort þannig rnaláð hveiti væri fáan-
legt og þa með hvaða kjörum. Annars er athugandi, hvort ekki væri hagkvæmast að
vinna að því, að allt korn verði flutt inn ómalað, en malað hér á landi með þeim að-
ferðum og á þann hátt, er bezt þætti henta.

Af öðrum einstökum atriðum viðvíkjandi mataræði almennings má nefna, að
í kaupstöðum mun neyzla mjólkur og mjólkurafurða enn víða vera minni en æski-
legt er, einkum þar sem börn og unglingar eiga í hlut. Heildarmjólkurframleiðslan
mun þó vera nægileg til þess að sjá öllum landsmönnum farborða, og víðast mun
mega bæta úr mjólkurskortinum með aukinni ræktun í grennd við kauptún og
kaupstaði, enda hafa víða orðið framfarir í þessum efnum á seinni árum.

Neyzla eggja er almennt miklu minni en æskilegt er, og væri vel, ef takast mætti
að auka framleiðslu þeirra að mun eða svo, að eggjaneyzla landsmanna gæti orðið
sem svaraði einu eggi á mann á dag.

Þá væri og æskilegt, ef takast mætti að auka síldarneyzluna verulega. Ekki skortir
þar framleiðsluna, en að vísu mun, þótt ótrúlegt mætti virðast, víða óhægt um vik að
afla sér hæfilegs heimilis forða af góðri síld.

Enn má finna það að mataræði almennings, að mjög víða er tilfinnanlegur skort-
ur nýmetis. Mikils hluta kjöts síns neyta landsmenn saltaðs og misjafnlega verkaðs
eða eftir að það hefur verið of lengi geymt frosið. Nýr og óskemmdur fiskur CI' fá-
tíður á borðum sveitafólks, og jafnvel í sumum kaupstöðum er soðningarfiskur yfir-
leitt stórum verri en skyldi, einkum í Reykjavík. Nýrrar lifrar og hrogna, eins hins
hollasta nýmetis vors, eiga flestir landsmenn sjaldnast nokkurn kost á að afla sér.
Er mikil þörf á, að um þetta sé bætt.

Að lokum vill manneldisráð, sem hér með telur lokið þeim störfum, sem því hafa
verið falin, gera það að tillögu sinni, að skipað verði með sérstakri löggjöf fast ráð
kunnáttumanna til þess að vera heilbrigðisstjórninni til ráðuneytis um ýmis mál,
er varða manneldi, svo sem víðast tíðkast erlendis. Mundi það m. a. vera með í ráð-
um um tilhögun mataræðis í sjúkrahúsum og öðrum opinberum stofnunum, og gera
tillögur um frekari rannsóknir varðandi manneldi almennt. Vill ráðið leggja áherzlu
á, að slíkum rannsóknum sé haldið áfram, því að svo má líta á, að með þeim rann-
sóknum, sem þegar hafa verið gerðar, sé aðeins stigið fyrsta skrefið til öflunar nauð- .
synlegrar þekkingar á mataræði þjóðarinnar, kostum þess og göllum, en hér má heita,
að um ótæmandi rannsóknarefni sé að ræða."

Bréfi þessu svaraði ráðuneytið síðan hinn 3. janúar 1944 á þessa leið:
"Ráðuneytið hefur móttekið bréf manneldisráðs. dags. 2. des. s. L, þar sem skýrt

er frá niðurstöðum rannsókna þess á mataræði þjóðarinnar. Fellst ráðuneytið á, að
heppilegt sé, að skipað verði með sérstakri löggjöf fast ráð kunnáttumanna til þess
að vera heilbrigðisstjórninni til ráðuneytis um ýmis mál, er varða manneldi. Ráðu-
neytið vill hér með óska þess, að þér, herra landlæknir, semjið frumvarp til laga
um þetta efni, í samráði við læknadeild háskólans."

Eru hér greind tildrög þess, að frumvarp þetta hefur verið samið og borið fram.
Um gildi manneldisrannsókna og nauðsyn þess, að slíkum rannsóknum sé haldið
uppi hér á landi eins og í öðrum menningar-löndum, virðist ekki þörf að ræða. Hins
vegar þykir sýnt, að nefndarstörf manneldisráðs komi að litlu haldi, ef ekki verður á
að skipa sérstökum kunnáttumanni, er hafi með höndum verklegar framkvæmdir
ráðsins, skipuleggi rannsóknir, leysi þær að sumu leyti sjálfur af hendi og vinni jafn-
óðum úr þeim gögnum, er saman verða dregin. Til þessarar starfsemi er bezt fallinn
heilbrigðisfræðingur, og færi vel á, auk þess sem hagkvæmt væri kostnaðar vegna, að
sameina þessi störf heilbrigðisfræðikennslunni við háskólann, sem nú er rækt af
nukakennara. og undir hælinn lagt, að slík skipun tryggi til frambúðar, að fyrir
þeirri þýðingarmiklu fræðslu verði jafnan séð sem skyldi. Fyrir því er jafnframt
þessu frumvarpi flutt annað frumvarp um að stofna prófessorsembætti í heilbrigðis-
fræði í læknadeild háskólans, þar sem tilskilið er, að prófessor þessi starfi jafnframt



að manneldisrannsóknum í samráði við manneldisráð. Það tryggir góð starfsskil-
yrði hins fyrirhugaða prófessors að því er snertir almennar heilbrigðisfræðilegar
rannsóknir, sem hingað til hefur skort á, að unnt væri að leysa af hendi hér á landi,
svo og hinar ráðgerðu manneldisrannsóknir sérstaklega, að læknadeildinni hefur
nýlega áskotnazt gjöf ill' sjóði Rockefellers m. a. til kaupa á nauðsynlegustu tækjum
í rannsóknarstofu til heilbrigðisfræðilegra rannsókna. Hefur meiri hluta þessara
tækja þegar verið aflað.


