
Nd. 833. Nefndarálit
um till. til þál. um skipulag á framleiðslu kindakjöts fyrir innlendan markað.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Landbúnaðarnefnd hefur ekki getað orðið samferða um afgreiðslu málsins.
Meiri hl. (JPálm, SG og BG) mælir með samþykkt tillögunnar óbreyttrar, en við
undirritaðir sjáum ekki ástæðu til sérstakra samþykkta um þetta mál að svo búnu
af ástæðum, er nú skal greina.

Á búnaðarþingi því, er háð val' hér fyrri hl. ársins 1~"43, VHr mál þetta tekið
til athugunar og gerð um það svo hljóðandi ályktun:

"Búnaðarþing ályktar að kjósa fimm manna milliþinganefnd, sem sé skipuð
stjórnarnefndarmönnum Búnaðarfélags íslands og tveim búnaðarþingsf'ulltrúum,
og vinni nefndin að rannsókn á framleiðslu landbúnaðarins og markaðsskilyrðum
fyrir landbúnaðarafurðir. Sé í því sambandi athugað, hverjar framleiðslugreinar sé
nauðsynlegt að efla og hvort hagkvæmt væri að draga saman aðrar einstakar
greinar, svo að framleiðsla landbúnaðarins verði sem bezt samræmd neyzluþörf
þjóðarinnar og erlendum markaðsskilyrðum.

Nefndin leggur árangur rannsóknar sinnar og tillögur fyrir næsta búnaðar-
þing."
. í nefnd þessa voru kosnir auk stjórnarnefndarmannanna búnaðarþingsfull-
trúarnir Hafsteinn Pétursson, bóndi á Gunnsteinsstöðum, sem er formaður nefndar-
innar, og Jón Sigurðsson alþm., bóndi á Reynistað. sem er ritari nefndarinnar.

Ýmsum fleiri málum var svo vísað til nefndar þessarar, sem hún þegar hefur
afgreitt, og önnur, sem hún hefur í undirbúningi fyrir næsta búnaðarþing. Mál það,
sem hér er minnzt á að framan, hefur nefndin haft til meðferðar á mörgum fund-
um og aflað sér ýmissa gagna í sambandi við það og mun leggja tillögur sínar í
því fyrir næsta búnaðarþing, er saman á að koma i febrúarmánuði næstkomandi.

Það leiðir nú af sjálfu sér, að það, sem minnzt er á í þingsályktunartillögunni
á þskj. 537, hlýtur að verða eitt af þeim atriðum, sem mjög kemur til athugunar,
þegar rætt er framleiðsluskipulag það, sem þingsályktunartillaga húnaðarþingsins
fjallar um, og hefur það þegar verið tekið til athugunar i nefndinni. Þar sem nú
samkvæmt framansögðu, að mál þetta er nú þegar í athugun og tillögur um það
væntanlegar á næstunni, teljum við ekki þörf á nýrri samþykkt um það að sinni
og leggjum til, að það verði afgreitt með svofelldr-i

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem mál það, er þingsályktunartillagan á þskj. 537 fjallar um, er nú þegar

í athugun hjá Búnaðarfélagi íslands og tillögur þess eru væntanlegar á næstunni,
telur deildin ekki ástæðu til ályktunar um mál þetta að svo komnu og tekur fyrir
næsta mál á dagskrá.
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