
Ed. .110. Breytingartillögur . [17. mál]
við frv. til I. um kjötmat o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist: að fengnum tillögum yfirdýralæknis.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: eða löggíldingarnúmer, og skal þá númer

þetta eða merki koma fram i kjötstimpli þeim, er notaður er i hlutaðeigandi
sláturhúsi.

3. Við 5. gr.
a. 4. málsl. orðast svo: Enn fremur getur ráðherra sett reglur að fengnum til-

lögum yfirdýralæknis um læknisskoðun og merkingu annarra sláturfjár-
afurða, ef þörf krefur.

b. Síðari málsgr, greinarinnar fellur niður.
4. Við 7. gr. Greinin orðast svo:

Dýralæknar annast kjötskoðun og merkingu á kjöti og öðrum sláturfjár-
afurðum, sbr. 5. gr. laga þessara. Náist ekki til dýralæknis, skipar ráðherra að
fengnum tillögum yfirdýralæknis lækni til starfsins, enda hafi hann lokið kjöt-
skoðunarprófi hjá dýralækni hér á landi.

5. Við 9. gr.
a. Í stað orðanna "gera athugun" í 2. málsl. 2. málsgr, kemur: gera yfirmat.
b. Í stað "kr. 1200.00"í 6. málsgr. kemur: kr. 900, og i stað ,,2400"kemur: 1800.

6. Við 11. gr. Framan við greinina bætist n~'málsgr., svo hljóðandi:
Í kaupstöðum og kauptúnum, þar sem eru 500 íbúar eða fleiri, skal allt kjöt

af skepnum, sem slátrað er þar eða flutt þangað nýtt og ætlað til sölu þar, skoðað
og merkt af lækni þeim, er kjötskoðun annast þar á staðnum, og getur ráðu-
neytið sett nánari reglur þar um. Ákvæði þetta tekur þó ekki til kjöts, er áður
hefur verið merkt og skoðað af kjötskoðunarlækni i löggiltu sláturhúsi. Kjöt,
sem flutt er að frosið, kælt eða nýtt, skal flutt í þar til gerðum umbúðum, er
læknir tekur gildar. Ráðuneytið getur einnig, ef ástæður þykja til, fyrirskipað
sams konar kjölskoðun i kauptúnum, þar sem búa færri en 500 manns.

7. A eftir 11. gr. koma 2 nýjar greinar (og breytist greinatala eftir því). Grein-
arnar orðast svo: .
a. (12. gr.) Í kaupstöðum og kauptúnum, sem lög þessi taka til, má eigi hafa

ómerkt kjöt, nýtt eða frosið, í kjötbúðum eða öðrum sölustöðum.
b. (13. gr.) Ráðherra getur sett reglur að fengnum tillögum yfirdýralæknis um

útbúnað kjötbúða og annað, sem lýtur að verzlun með sláturfjárafurðir, og
um það, hverjar vörur aðrar megi selja í kjötbúðum en þær, sem um ræðir
i lögum þessum. Ráðherra getur einnig sett reglur að fengnum tillögum yfir-
dýralæknis um atvinnurekstur við tilbúning matvæla úr sláturfjárafurðum,
svo sem pylsugerð. niðursuðu sláttirfjárafurða og annað þvi um líkt,


