
Ed. 396. Frumvarp til laga [157. mál]
um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954,um tollskrá o. fl.

Flm.: Gísli Jónsson.

1. gr.
Nr. 4 i 15. kafla i 1. gr. tollskrárinnar orðist svo:

4 - hvalfeiti, hert, svo og önnur hert feiti

VörumagulI- Verð-
tollur tollur

Tolleining Aurar %
1 kg 7 15

Lög þessi öðlast þegar gildi.
2. gr.

Greinargerð.
Um langan aldur hafa útgerðarmenn unnið að þvi að gera lýsisframleiðslu

landsins svo verðmæta sem mögulegt er. Einn liður í þeirri tækniþróun, er lýsis-
herzlustöð, sem Lýsissamlag ísl. botnvörpuriga hefur komið upp og rekið um nokkur
undanfarin ár. Matarfeiti úr hertu lýsi frá þessari stöð hefur verið notuð hér í
framleiðslu á smjörlíki, bökunarfeiti o. fl. síðan 1950 með ágætum árangri. Fram-
leiðir Lýsissamlagið nú rúmlega 500 smálestir af matarfeiti, sem notuð er innan-
lands, og sparar þannig allmikinn erlendan gjaldeyri, þar sem þetta magn yrði
annars að flytja inn til landsins. Lætur nærri, að það sé um V3af því magni, sem
þörf er fyrir og nú er árlega flutt inn.

Með síendurbættri tækni mætti auka stórlega hérlendis notkun matar feiti úr
lýsi, og nota mætti jafnvel eingöngu feitmeti úr lýsi samfara smjöri, ef svo kynni
að fara, að ekki væri unnt að flytja inn jurtafeiti til blöndunar, sem þó jafnan
þykir heppilegra við smjörlíkisgerð en einhliða matarfeiti úr lýsi. En þrátt fyrir
þessa þróun í matarfeitigerð landsmanna, sem orðin er öruggur liður í iðnaðar-
framleiðslu sjávarafurða, er ekkert gert henni til verndar í t.ollalöggjöfinni, svo
sem gert er fyrir fjöldamargar aðrir iðngreinar, og er þó ljóst, að þessi iðngrein
getur að fullu fullnægt þörf landsmanna, svo að engin ástæða er til innflutnings
á matarfeiti.

Með því að vitað er, að útvegurinn stendur mjög höllum fæti í samkeppni við
aðrar atvinnugreinar, er honum bein nauðsyn að geta komið hráefnaframleiðslunni
á sem allra verðmætast stig, og einn þátturinn i þeirri viðleitni er feitmetisherzla
og feitmetisgerð, og ber því að láta þá iðn njóta sömu fríðinda um tollvernd og aðrar
iðngreinar. Þess vegna er frv. þetta fram borið, og er þess vænzt, að það verði
samþykkt á yfirstandandi þingi.


