
MTd. 115. M e ín d a r á lit

um frum varp til laga um frestun á framkvæm d laga um ullarm at, nr. 45, 
3. nóv. 1915.

F r á  m e i r i  h l u t a  1 a n d b ú n a ð a r  n e f n d a r.

Nefndarm enn hafa ekki getað orðið á eitt sáttir um það, hvort hag- 
kvæmt m undi undir því verslunarástandi, sem nú er, að halda áfram mati og 
flokkun á ull á næsta sumri, og leyfum vjer oss því — meiri hluti nefndar- 
innar — að fara um  málið nokkrum  orðum.

Það er samhuga álit vort, að þrátt fyrir hið óeðlilega verslunarástand, 
sem nú er i álfu vorri, muni það mjög misráðið að fresta, þótt ekki sje nema 
um stundarsakir, framkvæmd laganna, og það af því:

Að m at ullarinnar hefir verið sett sem ákveðið skilyrði af hálfu Breta 
fyrir þvi, að hún yrði keypt, og, að því er sjeð verður, virðist alt benda á það, 
að á þessu ári hljótum  vjer enn að halda áfram verslunarsam ningum  við Breta, 
og má þá vænta hins sama skilyrðis um mat og flokkun ullarinnar. En þótt 
svo fari, að vjer seljum eða getum selt ullina til annara þjóða, þá er mjög 
líklegt, að fyrsta og helsta skilyrði fyrir hagkvæmri sölu sje góð verkun og 
ábyggilegt m at á vörunni.

Að vendileg verkun ullar er það m arkm ið, sem verður að vera áhuga- 
mál vort, svo sem um hverjar aðrar framleiðslu-vörutegundir, enda virðast hin 
siðari undanfarandi þing hafa viðurkent það sem brýna nauðsyn, og þess 
vegna voru samin ullarmatslögin á siðasta þingi, að frekari gangskör væri gerð 
að því, að öll meðferð og verkun ullar væri bætt, eflir bendingu þeirra manna, 
er kunnugastir voru þvi, hverjar kröfur eríendir kaupendur gerðu í þessu efni.



Að verði nú hætt að sinni allri flokkun eða lögboðinni skoðun á ull 
er með því að miklu leyti kastað á glæ þeim kostnaði og fyrirhöfn, er af 
m atinu hefir leitt, og áhugi almennings á þessari vöruvöndun lítilsvirtur og 
að engu hafður.

Þetta er því bagalegra, sem það er ekki einasta liklegt til stór hnekkis 
Qárhagslega, heldur og hvað vora verklegu menningu snertir. E r þessi hlið 
málsins engu þýðingarminni, hvort sem verslunin fer fram á innlendum  eða 
erlendum markaði. Enn frem ur m undi frestunin valda truflun á því skipu- 
lagi, sem þegar er myndað við matið.

Það skal viðurkent, að ullarm atið hefir nokkurn kostnað í för með 
sjer, og ekki i það leggjandi eins og nú stendur, sje ekkert við það unnið, 
svo sem m inni hluti nefndarinnar virðist álíta; en sam kvæm t því, sem h je r 
er sagt, getum vjer engan veginn faltist á þá skoðun, og viljum þess vegna 
ráða hinni háttvirtu deild til þess að fella frumvarpið.

Alþingi, 8. janúar 1917.

Stefán Stefánsson, E inar Árnason.
formaður, 

ritari og framsögumaður.

E inar Jónsson.

F r á  m i n n i  h l u t a  n e f n d a r  i n n a r.

Það er vitanlegt, að tilgangur laganna um ullarm at getur ekki verið 
annar en sá, að þeir, sem framleiða islenska ull, geti smám sanian fengið 
hærra verð fyrir vöru þessa en þeir hafa áður fengið. Lögin og reglurnar, 
sem þeim fylgja, gera hvorttveggja, að heimta mikið fje og fyrirhöfn til þess 
að tilgauginum verði náð, og miða alt fyrirkomulag við eðlilegt viðskiftalögmál.

Flestum er lika kunnugt, hve afleiðingar ófriðarins hafa raskað þessu 
lögmáli á öllum sviðum, og m unu halda áfram að gera það meðan hann 
stendur, og ef til vill lengur.

Þeir sem vita, hvað gerst hefir í sam bandi við framkvæmd laganna 
árið sem leið, viðurkenna nú, að þjóðin hafl þar með kastað miklu fje á glæ 
og farið á mis við töluverðan hagnað á ullarsölunni, og er þar með sýnt, að 
því fer mjög fjarri, að tilgangi laganna verði náð eins og nú standa sakir.

Miklar líkur eru til, að hinu sama fari fram þetta ár, ef framkvæm d 
laganna verður ekki hindruð.

Við ráðum  því háttvirtri deild til þess að sam þykkja frumvarpið eins 
og það liggur fyrir.

Alþingi, 8. jan. 1917.

Pjetur Pórðarson, Jón Jónsson.
ritari og framsögumaður 

minni hlutans.


