
Nd. 640. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 1 7. jan. 1935, um meðferð og sölu mjólkur og rjóma.

Flm.: ÁSUlundur Sigurðsson.

1. gr.
Upphaf 6. gr. laganna, að orðunum "Sölustjórn getur" o. s. f'rv., orðist svo:
Nú er svo háttað, er segir í upphafi 5. gr., og skal þá öðrum mjólkurbúum, er

stofnuð verða utan hinna ákveðnu verðjöfnunarsvæða, heimilt að selja rjóma, nýtt
skyr og aðrar mjólkurvinnsluvörur í kaupstað eða kaupstöðum verðjöfnunarsvæð-
anna. Ekki skulu þó þær vörur heyra undir verðjöfnunarákvæði þau, er gilda fyrir
viðkomandi verðjöfnunarsvæði. Skal hin viðurkennda sölumiðstöð annast sölu þeirra
og dreifingu, og má sölu- og dreifingarkostnaður þeirra eigi vera hærri en sams konar
vara, er f'ramleiddar eru á verðjöfnunarsvæðinu.

2. gr.
Heimilt skal mjólkurvinnslustöðvum á verðjöfnunarsvæðum að taka ,mjólk til

vinnslu úr héruðum, er liggja utan svæðanna, sé þess óskað og möguleikar til að
vinna mjólkina eru fyrir hendi.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Með mjólkurlögunum. er samþykkt voru á Alþingi 1934, er vissum héruðum
gefinn einkaréttur til að framleiða mjólk og mjólkurvörur fyrir aðalmarkaðsstaði
landsins. Enn fremur skyldi lagi verðjöfnunargjald á neyzlumjólk og rjóma til að
verðjafna þá mjólk, er unnin væri á viðkomandi verðjöfnunarsvæði. Þá er og ákveðið
i lögum þessum, að mjólkurbúum þeim, er einkaleyfi fá til að starfrækja mjólkur-
búðir, sé skylt að sjá um, að ætíð sé nóg neyzlumjólk til sölu á þeim stöðum.

Þessi löggjöf og framkvæmd hennar hefur valdið illvígari deilum en nokkur
önnur lagasmíð síðustu ára, Verðjöfnunargjaldið hefur orðið mjög óvinsælt hjá þeim,
er það hafa orðið að greiða, og eflt hagsmunamótsetningar og úlfúð milli þeirra fram-
leiðenda,sem hér eiga hlut að máli. Þá er og kunnugt, að ákvæðið um næga neyzlu-
mjólk hefur alls ekki verið uppfyllt, auk þess sem aðrar mjólkurvörur. svo sem skyr
og smjör, eru því nær ófáanlegar. Að fylla þennan markað er mikið verk, sem leysa
þarf af hendi á næstu árum.

Þrátt fyrir þá staðreynd, að sífelldur skortur er á mjólk og mjólkurvörum í
Reykjavík og Hafnarfirði, er öðrum héruðum bannað með lögum að flytja mjólkur-
vörur til þessara staða. Þess vegna hafa komið fram háværar kröfur, bæði úti um
land og á Alþingi, um að stækka verðjöfnunarsvæðin. ÞÓ mun mjög orka tvímælis,
hvort rétt er að fara þá leið, þar sem miklar líkur eru til, að hin óvinsæla verðjöfn-
unaraðferð eigi ekki -Ianga framtíð. Hins vegar er það óverjandi að hindra aukningu
mjólkurframleiðslunnar eins og nú er gert með áðurnefndri löggjöf. Þá skal. þess
getið, að þau héruð, sem fyrst kæmu til greina með að framleiða mjólkurvörur fyrir
Reykjavíkurmarkað utan verðjöfnunarsvæðisins, hafa flest orðið fyrir tilfinnanlegn
tjóni af völdum fjárpesta, og því óhjákvæmilegt, að Alþingi greiði fyrir þeim bændum
með því að leyfa þeim að framleiða og selja á aðalmarkaðsstöðum landsins þessar
vörur, sem beinlínis er skortur á. í sumum þessara héraða hafa bændur komið upp
smjörsamlögum, en eru þá í vandræðum með að fá viðunandi verð fyrir undanrenn-
una, því að verði hún mjög lítils virði, verður smjörið að seljast afar háu verði eða
framleiðslan ber sig illa. Aftur á móti hefur skyr verið uppáhaldsfæða Íslendinga
frá ómunatíð, og má án efa selja mikið af því í Reykjavík og víðar, ef góð vara væri
it boðstólum og mjólkurlögin bönnuðu ekki flutning þess inn á verðjöfnunarsvæðið.
Meðan núverandi ástand helzt, er engin von til þess, að bændur utan verðjöfnunar-
svæðanna komi sér upp mjólkurvinnslustöðvum.

Með þessu frv. er lagt til að opna þann þrönga hring, er með óskynsamlegri lög-
gjöf hefur verið sleginn um möguleika fjölda bænda til að framleiða þessa vöru, sem
án efa má teljast ein grundvallarundirstaðan að heilbrigði þjóðarinnar.

Sú leið, sem hér er bent á, er millileið milli þeirra, sem halda vilja ástandinu
óbreyttu, og hinna, sem vilja stækka verðjöfnunarsvæðin, og miðar að því að opna
möguleika til framleiðslu og sölu mjólkurvara fyrir fleiri framleiðendur en áður,
en án verðjöfnunar . .Ástandið í mjólkurmálunum er þegar orðið svo alvarlegt, að
Alþingi má ekki lengur láta það afskiptalaust. Verði horfið að því ráði að skipuleggja
landbúnaðarframleiðsluna fyrir innanlandsrnarkaðinn, mun sú tilhögun, sem í frv.
felst, verða nauðsynlegur liður í þeirri heíldarskípulagnlngu.


