
Ed. 411. Nefndarálit [105. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 94 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnaðarins,
verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Með lögum nr. 94 frá 5. júlí 1947, sem hér er rætt um að breyta, var samtökum
framleiðenda landbúnaðarvara, stéttarfélagi bænda, veitt vald til þess að hafa yfir-
stjórn á sölu og dreifingu á kjöti og mjólkurvörum, og var framleiðsluráði land-
búnaðarins, er skipað var fulltrúum bænda, falin framkvæmdin. Framleiðsluráðið
hefur ákveðið heildsöluverð varanna og leyfilega smásöluálagningu og þannig gert
hvort tveggja, reynt að ákveða heildsöluverðið það hátt, að framleiðendur fengju
framleiðslukostnað sinn greiddan, þannig að meðalbóndinn fengi sama kaup fyrir
vinnu sína við framleiðsluna og verkamaður, og neytandinn fengi vöruna með eins
lítilli álagningu og frekast væri fært. Fyrirkomulagið hefur því reynzt báðum,
framleiðanda og neytanda, hagkvæmt.

Þegar þessi lög frá 1947 voru sett, voru til lög nr. 31 2. apríl 1943, um verzlun
með kartöflur o. fl., og því voru engin ákvæði um sölu þeirra né annars garð-
matar tekin inn í lögin 1947, heldur fór um sölu garðmatar eftir lögunum frá 1943,
og hefur svo verið til þessa.

Þegar lögin frá 1947 voru sett, töldu ýmsir, að þau ættu að ná yfir allar fram-
leiðsluvörur landbúnaðarins, og með árunum hefur þeirri skoðun aukizt fylgi. Strax
á fundi stéttarsambandsins 2.-3. sept. 1948 felur fundurinn stjórn sinni að "vinna
að því af alefli", að framleiðsluráðið fái í sínar hendur yfirstjórn garðmatarins á
sama hátt og kjötsins og mjólkurinnar. A fundum þess 1951, 1952, 1953, 1954 og
1955 eru alltaf gerðar samþykktir, með mismunandi orðalagi að vísu, en allar
hníga þó að Því sama, að óska þess, að framleiðsluráð landbúnaðarins fái svipaða
yfirumsjón yfir sölu garðmatarins og hinna landbúnaðarvaranna. Í sama strenginn
hefur búnaðar þing tekið hvað eftir annað og síðast fyrir fáum dögum. Það er því
augljós vilji fulltrúa bænda, þeirra er setið hafa fundi stéttarsambandsins og bún-
aðarþings, að frumvarpið verði samþykkt.

Vilji neytenda hefur hins vegar ekki komið eins skýrt fram. Neytendasam-
tökin hér í Reykjavík hafa mótmælt því, að frumvarpið yrði samþykkt, án þess þó
að benda á, að hverju leyti neytendum gæti orðið skaði að samþykkt þess. Í þessu
frumvarpi eru þó ákvæði, sem óumdeilanlega eru neytendum í hag, eins og verð-
skráning grænmetisins og þar með takmörkun á heildsölu- og smásöluverði, heimild
til gæðamats á garðmatnum, sem áður hefur aðeins verið á kartöflum, o. fl. Verð-
ur því ekki annað séð en að um misskilning sé hér að ræða hjá neytendum.

Nefndin hefur rætt frumvarpið á tveim fundum, kynnt sér álit ýmissa aðila,
er málið varða sérstaklega og nefndin í neðri deild hafði sent frumvarpið til Um-
sagnar, og rætt við nokkra þeirra, eins og formann Sölufélags garðyrkjumanna,
fulltrúa félagssamtaka smásöluverzlana og formann sambands eggjaframleiðenda.

Meiri hluti nefndarinnar mælir með samþykkt frumvarpsins óbreytts, en Finn-
bogi R. Valdimarsson telur málið ekki tímabært nú og mun skila sérstöku nefnd-
aráliti.
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