
Nd. 216. Nefndarálit

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 26, 11. júlí 1911, um skoðun á síld

Sjávarútvegsnefndin, sem mál þetta var vísað til, hefir nú athugað það 
og fallist á, að frumvarpið feli í sjer nauðsynlega breyting á umræddum lögum.

Aðalbreytingarnar eru tvær:
Önnur í 1. gr., að í stað þess, að lögin ná að eins yfir svæðið frá Horni 

til Langaness, skulu þau nú ná yfir land alt, með þvi að þörf er orðin á þvi og 
óskir komnar fram um það úr öllum landsfjórðungum. Hin breytingin í 4. gr., 
að þar sem lögin að eins skyldu gilda til loka yfirstandandi árs, skulu þau nú 
fá framhaldandi gildi. .

Hinar aðrar breytingar eru gerðar samkvæmt reynslu, sem fengin er á 
framkvæmd laganna. Orðunum »og metið« í 5. gr. er ofaukið, með þvi að þar 
ræðir að eins um, að matsmaður skoði síldina til að segja um, hvort byrja megi 
að salta hana sem gilda vöru, en að öðru leyti er hún fullmetin um leið og 
saltað er. Viðbót frumvarpsins við 5. gr. laganna miðar að þvi, að fyrir getur 
komið, að í fyrstu vinnist ekki tími til að aðgreina gallaða og óskemda sild, 
megi síðar aðgreina hana, og þá einatt úr blandaðri sild fá töluvert, sem er góð 
vara. Breytingin í 3. gr. frumvarpsins stafar af því, að komið hefir fyrir vafi um, 
hver greiða ætti kaup matsmanna, og miðar til að fyrirbyggja þann vafa. Orðið 
»útvegsmönnum« í þessari grein er prentvílla fyrir útgerðarmönnum, sem í lög- 
unum stendur.

Á 2. gr. laganna verður ennfremur að gera þá breyting, að orðin »á 
nefndu svæði« falli burt, þar sem lögin eiga að ná yfir alt land. Af sömu orsök 
þykir og ekki rjett að láta standa það ákvæði 8. greinar, að yfirmatsmenn hafi 
aðsetur á Siglufirði og Akureyri, heldur að stjórnarráðið ákveði aðsetur þeirra.



Samkvæmt framanskráðu leyfir nefndin sjer að leggja til, að háttvirt deild 
samþykki frumvarpið með eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Eftir 1, gr. frumvarpsins komi ný grein, sem verður 2. gr., svohljóðandi: 
Orðin »á nefndu svæði« í 2. gr. falli burt.

2. 2. gr. verður 3. gr.
3. 3. gr., sem verður 4. gr., hljóði þannig:

Orðin í 8. gr.: »Annar þeirra .... starfsvið þeirra« falli burt og í 
staðinn komi: »Stjórnarráðið ákveður aðsetur þeirra og starfsvið«.

Orðin i sömu grein: »Utgerðarmönnum þeim, er sildin er skoðuð fyrir« 
falli burt, en í þeirra stað komi: »þeim, er síldina lætur salta«.

4. 4. gr. verður 5. gr.

Neðri deild alþingis, 29. júli 1913.
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