
Nd. 488. Nefndarálit [107. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 9~ 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnað-
arins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

Frá 3. minni hl. landbúnaðarnefndar.

Frumvarp þetta gerir ráð fyrir rýmkun á ákvæðum um veitingu sláturleyfa.
Verði það samþykkt, mundi sláturhúsum fjölga verulega og víða verða tvö eða
fleiri sláturhús á sama stað. Afstaða til frumvarpsins hlýtur að byggjast á því, hvort
slík þróun er talin æskileg.

Á síðastliðnu ári var slátrað H912RO fjár í 102 sláturhúsum víðs vegar um landið.
Til eru lög um kjötmat, þar sem gert er ráð fyrir löggildingu sláturhúsa, sem stand-
ast þær kröfur, er hið opinbera gerir til slíkra mannvirkja. Í fyrra höfðu aðeins
9 sláturhús á landinu slíka löggildingu, en öll hin, 93 að tölu, hafa starfað með
undanþágum frá ári til árs.

Sláturhúsin eru mjög misjafnlega stór eða fullkomin. Þau minnstu slátruðu
allt niður í 300 fjár, en 500-1000 fjár var ekki óalgengt. Er augljóst, að svo smá
hús geta ekki borið kostnað við þann útbúnað og það hreinlæti, sem verður að
krefjast af sláturhúsum. Yfirdýralæknir lýsir þessum húsum svo í álitsgerð fyrir
landbúnaðarnefnd:

"Nú sem stendur eru nær öll hin minni sláturhús í því ástandi, að þau geta
ekki talizt hæf sem sláturhús ..... Litiu húsin eru langflest einfaldir hlikkskúrar með
ófullkomnum útbúnaði."

Ástæða er til að ætla, að eingöngu sárafá stærstu sláturhús landsins séu þannig
úr garði gerð, að þau geti talizt viðunandi til viðkvæmrar matvælaframleiðslu fyrir
hreinláta og heilbrigða menningarþjóð. Þetta sannaðist nýlega, er Svíar keyptu
nokkurt magn af íslenzku dilkakjöti. Þeir gera strangar kröfur til sláturhúsa og
sendu sérfræðing hingað til lands til að skoða húsin, þar sem slátrað yrði fyrir
sænskan markað. Sérfræðingurinn fór víða um land og skoðaði mörg skástu slátur-
húsin. Niðurstaða hans varð sú, að einungis fjögur sláturhús af þeim, sem hann
skoðaði, væru hæf til slátrunar fyrir sænskan markað.

Af þessu má marka, að það er brýnt verkefni fyrir íslendinga að koma slátur-
húsum landsins í fullkomnara horf. Hafa yfirdýralæknir, framleiðsluráð og fleiri
aðilar af þessu hinar mestu áhyggjur og vinna að þeim umbótum, sem helzt eru
tiltækilegar. Landbúnaðarráðherra, Ingólfur Jónsson, hefur skipað nefnd til að
undirbúa strangari löggjöf um þessi mál.

Augljóst er, að fjölgun slátur leyfa er ekki spor í rétta átt. Það mundi leiða til
þess, að tugum milljóna yrði varið til að reisa ný sláturhús við hliðina á þeim,
sem bezt eru, með þeim afleiðingum, að engin húsanna gætu hagnýtt afkastagetu
sína. Minni og óf'ullkomnari sláturhúsin yrðu áfram, og vafalaust skapaðist mikil
ásókn um undanþáguleyfi til slátrunar í margvíslegu ófullkomnu húsnæði.

Framleiðsluráð landbúnaðarins mælir einróma gegn samþykkt frv., og yfirdýra-
læknir mælir einnig gegn því. Eru álitsgerðir þessara aðila birtar sem fylgiskjöl.

Af þessum ástæðum legg ég til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 20. maí 1960.

Benedikt Gröndal.



Fylgiskjal I.

FRAMLEIÐSLURÁÐ LANDBÚNAÐARINS
Reykjavík 20. 4. 1960.

Bréf hæstvirtrar landbúnaðarnefndar neðri deildar, dags. 5. þ. m., með frum-
varpi til laga um breyting á lögum nr. 94 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbún-
aðarins o. fl., á þskj. 238, var lagt fyrir fund framleiðsluráðsins þann 8. f. lll.

Eftirfarandi bókun var gerð:
"Framleiðsluráð mælir eindregið gegn breytingartillögu á þingskjali nr. 238.
Breytingin mundi, ef að lögum yrði, valda því, að sláturhúsum fjölgaði og

útbúnaður og aðstaða til slátrunar versnaði frá því, sem nú er. Víða um land er
enn notazt við ólöggilt sláturhús, og er nú verið að vinna að þvi, lll. a. með breyt-
ingu á lögum um kjötmat o. fl., að bæta aðstöðu til slátrunar og helzt að leggja
niður lökustu sláturhúsin.

Breyting sú, sem hér um ræðir, mundi verka i öfuga átt og verða til þess að
auka kostnað við slátrun og valda afturför í meðferð og verkun sláturfjárafurða."

Fleira var ekki bókað í máli þessu, og undir bókunina skrifuðu allir við-
staddir framleiðsluráðsmenn, en þeir voru: Sverrir Gíslason, Bjarni Bjarnason,
Pétur Ottesen, Einar Olafsson, Stefán Björnsson og Helgi Pétursson.

Virðingarfyllst,

f. h. Framleiðsluráðs landbúnaðarins.
Sveinn Tryggvason.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar, Alþingishúsinu.

Fylgiskjal II.

YFIRDÝRALÆKNIR INN
Reykjavík.

ll. apríl 1960.

Mér hefur borizt bréf háttvirtrar landbúnaðarnefndar neðri deildar, þar sem
óskað er eftir umsögn minni um frv. tillaga um breytingu á lögum nr. 94 5. júni 1947.

Af því tilefni vil ég leyfa mér að taka fram eftirfarandi um frumvarp þetta:
Breytingar þær, sem frumvarpið felur í sér, virðast miða að þvi fyrst og fremst

að lögleiða á ný heimaslátrun á sauðfé, þó að fyrirhugað sé að verka sláturafurð-
irnar sem verzlunarvöru. Samkvæmt frumvarpinu virðast bændur yfirleitt geta
fengið heimild til þess að slátra sauðfé heima og verka hangikjöt til sölu. Neyt-
endafélög geta keypt og slátrað fé til sölu á meðal félaganna, þótt þau hafi ekkert
sláturhús, þ. e. verði að slátra við mjög ófullkomin skilyrði. Verzlunum má veita
heimild til að slátra og selja kjöt, ef þær aðeins hafa skilyrði til slátrunar, og ein-
staklingum, sem eiga fé sitt svo langt frá sláturhúsi, að Illfært sé að flytja eða reka
það þangað, má veita leyfi til heimaslátrunar.

Þá er þess getið i frumvarpinu, að veiting sláturleyfa sé bundin því skilyrði,
sem gildandi lög um kjötmat o. fl., nr. 5 22. febrúar 1949, gera ráð fyrir, en þar er
gert ráð fyrir, sbr. 3. gr., að allir sláturleyfishafar hafi til umráða sláturhús eða
aðgang að sláturhúsi, og þann veg hefur framkvæmd þessara mála verið, síðan
lögin gengu i gildi, að þvi er varðar sauðfé.

Hér skýtur eitthvað skökku við, þar sem frumvarpið gerir ráð fyrir, að veitt
verði sláturleyfi aðilum, sem á engan hátt uppfylla þau skilyrði, sem krafizt er í



núgildandi lögum um kjötmat o. fl., en þó gerir frumvarpið ráð fyrir, að ákvæði þeirra
laga haldi gildi sínu.

Virðist sem flutningsmaður þessa frumvarps hefði mátt hugleiða þessi mál
nokkru ýtarlegar en gert hefur verið.

Ég tel, að með frumvarpi þessu sé stigið stórt skref aftur á bak í þessum
málum og hér sé um miklu alvarlegra mál að ræða heldur en flutningsmaður
virðist hafa gert sér grein fyrir. Skal ég reyna að rökstyðja það lítið eitt nánar.

Undanfarna áratugi hefur heimaslátrun á sauðfé verið óheimil, ef kjöt og
sláturafurðir voru ætlaðar sem verzlunarvara innanlands eða utan. Sauðfé hefur
orðið að slátra í sérstökum sláturhúsum, og gilda ákveðnar reglur um útbúnað
þeirra og vinnutilhögun þar, og eru þær að nokkru miðaðar við kröfur viðskipta-
þjóða okkar. Með þessu eina móti er unnt að koma við lögboðnu heilbrigðiseftir-
liti, sem aftur á móti er skilyrði fyrir því, að unnt sé og leyfilegt að selja kjöt
eða sláturfjárafurðir t. d. hér í Reykjavík á stærsta markaði landsins eða að flytja
kjöt á erlendan markað.

Í öllum löndum V-Evrópu og í N-Ameríku hafa kröfur um heilbrigðiseftirlit
með sláturfénaði og útbúnaði slátur- og kjötgeymsluhúsa verið gerðar mun strang-
ari hin síðari ár. Er viðhorfið í þessum málum því mjög breytt frá því, sem var
t. d. fyrir síðustu heimsstyrjöld.

Í mörgum þessara landa gilda þau ákvæði, að eigi sé heimilt að flytja inn kjöt
frá löndum, þar sem eigi eru í gildi nánar tilgreindar reglur um heilbrigðisskoðun
og hreinlæti við verkun og geymslu sláturafurða. Í sumum löndum, t. d. V-Þýzka-
landi, er krafizt, að eigi skuli gilda vægari reglur um þessi atriði í framleiðslu-
landinu heldur en í Þýzkalandi sjálfu, ef innflutningur á kjöti á að koma til greina.

Eins og nú standa sakir, eru flutt út 25-30% af kindakjötsframleiðslunni.
Ef kaupgeta almennings minnkar eitthvað að ráði, telja kunnugir, að innanlands-
neyzlan á kindakjöti muni mjög fljótlega minnka um 25-30% frá því, sem nú er.
Getur því svo farið, að innan skamms þurfi að flytja út 40-50% af öllu því
kindakjöti, sem nú er framleitt. Ef ákvæði þau, sem frumvarp þetta gerir ráð fyrir
og ég hef áður drepið á, verða lögfest, verður eigi hjá því komizt að veita heilbrigðis-
yfirvöldum viðskiptalanda okkar upplýsingar um það, strax og eftir verður gengið.

Augljóst er, að fyrirhugaðar breytingar gera heilbrigðiseftirlit óframkvæman-
legt, að því er varðar kjöt af heimaslátruðu fé, sem þó virðist í sumum tilfellum
eiga að selja innan um kjöt verkað í sláturhúsum.

Af þeim kynnum, sem ég hef af þessum málum, tel ég mjög vafasamt, að er-
lendir viðskiptavinir okkar sætti sig við slíkar lagareglur og að það geti auðveld-
lega leitt til þess, að útflutningur á kindakjöti, t. d. til Ameríku, Bretlands og Norður-
landa, stöðvist alveg.

Þetta atriði vil ég biðja nefndarmenn að íhuga alveg sérstaklega, því að hér
er um mjög viðkvæm og vandmeðfarin mál að ræða, sem mikið veltur á, að eigi
verði torvelduð með fljótfærnislegum lagasmíðum.

Í þessu sambandi vil ég leyfa mér að vekja athygli háttvirtra nefndarmanna
á öðru atriði, sem mjög miklu máli skiptir bæði framleiðendur og neytendur
sláturafurða.

Sláturhús hér á landi eru nú mörg þann veg úr garði gerð, að þau fullnægja
eigi þeim kröfum, sem af heilbrigðisástæðum verður að gera til bygginga, þar
sem viðkvæm matvæli eru verkuð.

Nú sem stendur eru nær öll hin minni sláturhús í því ástandi, að þau geta
ekki talizt hæf sem sláturhús. Stærri húsin, þar sem flestu fé er slátrað, eru yfir-
leitt miklu fullkomnari, og þar virðist bæði áhugi og bolmagn til þess að halda hús-
unum við og framkvæma nauðsynlegar endurbætur. Litlu húsin eru langflest ein-
faldir hlikkskúrar með ófullkomnum útbúnaði, en hafa verið starfrækt undanfarin
ár í skjóli undanþáguheimildar gildandi laga um þetta efni. Mun það samdóma
álit þeirra, sem til þekkja, að stefna beri að því að leggja skúra þessa, sem bera



sláturhúsanafn, niður sem allra fyrst, en auka hins vegar tölu þeirra stærri slátur-
húsa, er fullnægt geta sanngjörnum kröfum um nauðsynlegan útbúnað til þrifn-
aðar og hreinlætis. Aðra stefnu munu heilbrigðisyfirvöld eigi geta fallizt á í
þessu máli sem framtiðarlausn.

Þar sem augljóst er, að við höfum drcgizt verulega aftur úr í þessum málum,
fól háttvirtur landbúnaðarráðherra, Ingólfur Jónsson, fyrir nokkru undirrituðum,
ásamt dr. med . .Jóni Sigurðssyni borgarlækni, .Iónmundi Ólafssyni yfirkjötmats-
manni og Sæmundi Friðrikssyni f'rnmkvæmdastjóra, að endurskoða gildandi laga-
ákvæði um sláturhús, heilbrigðisskoðun, kjötmat o. fl.

Höfum við fyrir skömmu lokið við frumvarp um þetta efni. Var nefndin sam-
mála um, að sem fyrst bæri að leggja niður ófullkomin sláturhús, sem enn eru í
notkun, auka heilbrigðiseftirlit frá því, sem nú er, og afnema með öllu heima-
slátrun stórgripu. sem viðgengizt hefur. Hið síðastnefnda atriði er í samræmi við
nýlegar samþykktir búnaðarþings og framleiðsluráðs landbúnaðarins. Eigi mun hafa
hvarflað að neinum nefndarmanna að lögheimiia á ný heimaslátrun sauðfjár. Vænt-
anlega verður frumvarp þetta innan skamms lagt fyrir Alþingi.

Að lokum þetta: Ef beina á þróun þessara mála inn á þá braut, sem hr. sóknar-
prestur Gunnar Gíslason gerir ráð fyrir, er um mikla afturför að ræða, bæði fyrir
neytendur og framleiðendur. Um það munu allir sammála, er þekkja nokkuð að ráði
inn á heilbrtgðissjónarmið í sambandi við slátrun og meðferð sláturafurða . .Iaf'n-
framt má búast við, að slík þróun mála geri með öllu ókleift að flytja út kinda-
kjöt frá Íslandi innan tíðar. því er það von mín, að háttvirtir nefndannenn íhugi
þetta mál mjög vandlega og snúi ekki þróun þessara mála hér á landi í öfuga átt
við það, sem tíðkast í nágrannalöndum okkar og öllum menningarlöndum yfirleitt,
þar sem hirt er um heilbrigðiseftirlit og sómasamlegan þrifnað í meðferð einnar
helztu ncyzluvöru almennings.

Virðingarfyllst,

Páll A. Pálsson.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingi s.


