
Ed. 84. Frumvarp til laga [77. mál]
um breyting á lögum nr. 53 ll. júní 1938,um mat á matjessíld og skozkverkaðri síld.

(Lagt fyrir Alþingi á 84. löggjafarþingi, 1963.)

1. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Atvinnumálaráðherra ákveður laun matsstjóra og matsmanna. Skulu laun þeirra

greidd úr ríkissjóði. Síldarsaltandi skal greiða til síldarmats ríkisins tímakaup
matsmanna fyrir þann tíma, sem þeir vinna við mat, eftirlit og annað í þágu síldar-
saltanda. Til að standast kostnað við matið að öðru leyti, svo sem ferðakostnað
matsmanna o. fl., skal heimilt að taka af hverri útflutningsmetinni tunnu matsgjald,
er nemi kr. 6.00.Gjald þetta skal innheimt af lögreglustjóra, ásamt útflutningsgjaldi.

Síldarmatsmenn skulu starfa undir stjórn síldarmatsstjóra og bera ábyrgð á
störfum sínum gagnvart honum.

Um kaup síldarmatsmanna, ferðakostnað, dagpeninga, vinnutíma o. Il., skal
nánar ákveðið í erindisbréfi þeirra.

2. gr.
Aftan við 5. gr laganna komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
Um kostnað við frjálst mat á síld fer samkvæmt 3. grein.

3. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 23 23. apríl 1957,um breyting á lögum

nr. 53 11. júní 1938,um mat á matjessíld og skozkverkaðri síld.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp það, sem hér er lagt fram, er samhlj óða lögum um sama efni, sem

nú gilda, nr. 23/1957, að öðru leyti en því, að matsgjald af hverri útflutningsmetinni
tunnu er ákveðið kr. 6.00 í stað kr. 0.50. Gjald þetta var upphaflega ákveðið með
lögum nr. 53/1938, kr. 0.25 á tunnu.

Tilkostnaður við síldarmatið hefur stórhækkað á undanförnum árum, svo að
tekjur þess af matsgjaldi og seldri tímavinnu eru orðnar óverulegur hluti gjald-
anna. Auk almennra hækkana á tilkostnaði við síldarmatið, launum, ferðakostnaði
o. s. frv., er þess að gæta, að saltsíldarverkun hefur hin síðustu ár hafizt á fjöl-
mörgum stöðum, þar sem hún áður var óþekkt.

í stað þess að síldarsöltun var lengi takmörkuð við Siglufjörð og Eyjafjarðar-
hafnir, var á s.L sumri saltað á 21 stað á svæðinu frá Siglufirði til Djúpavogs, auk
13 staða á svæðinu frá Grindavík til Ísafjarðar að vetrinum. Þessi útþensla veldur
að sjálfsögðu miklum kostnaðarauka, en ekki tekjuaukningu að sama skapi.

Telja verður eðlilegt, að mat á síld sé greitt af andvirði síldarinnar, fremur en
þessi þjónusta sé greidd úr ríkissjóði.

Heildarútgjöld síldarmatsins eru áætluð 1964 kr. 1480000.00.
Gjaldið kr. 6.00 pr. tunnu mundi, miðað við 200 þús. metnar tunnur, gefa kr.

1200000.00 í tekjur og má ætla, að það hrökkvi til greiðslu kostnaðarins ásamt
tímagj aldinu.

Vegna hugsanlegs samanburðar við aðrar greinar ríkismats á fiskafurðum,
greiða framleiðendur freðfisks, skreiðar og saltfisks allan undirmatskostnað. Það
kemur hins vegar ekki eins mikið til greiðslu ferðakostnaðar og dagpeninga eins
og þegar síldarmat á í hlut.


