
nid. 76. Defndarálit

utn frumvarp til laga um m at á saltkjöti til útflutuings.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Eins og frumvarpið og greinargerð þess bera með sjer, er tilgangur og 
þungam iðja slikra Iaga, sem hjer er stofnað til, að sam ræ m a og vanda sem allra 
mest meðferð og frágang allan á útfluttu saltkjöti, svo að komist verði sem næst 
þvi að fullnægja fylstu kröfum, sem kaupendur og neytendur gera nú í þessu 
efni. Það þarf  ekki ú tlis tunar við, hver nauðsyn er á þessu bagsm una vorra 
vegna; b ún  er nákvæmlega hin  sam a og viðurkend hefir verið með lögboðnu 
skipulagi um meðferð og frágang á ým sum  öðrum  útflutningsvörum, svo sem 
saltfiski, ull o. íl. Markmiðið er að sjálfsögðu: gotl álit þeirra sem njóta  og 
hæ rra  verð.

Það skal viðurkent, að gott skipulag á meðferð og flokkun saltkjöts til 
útflutnings sje í raun  og verú fyrir löngu síðan komið á í ým sum  slá turbúsum  
bjer á landi, en vitanlega er viða enn þá  ábótavant i þessu efni. Gamlar venjur, 
ínistök og ósam ræm i s tanda enn i vegi fyrir þvi, að æskilegu takm arki verði náð.

Sam kvæmt reglugerð 4. september 1918, um  m at á saltkjöti til útflutnings, 
m á  ætla, að skipulag það, er í frum varp inu  er ætlast til að komist á, hafi að 
miklu  leyti komið til fram kvæm da siðastliðið á r ;  en til þess að tryggja skipu- 
lagið og ná  fullkomnu sam ræm i í m atinu, næ r frumvarpið það lengra en reglu- 
gerðin, að skipaðir skulu yfirmatsmenn, er launað ir  verða ú r  ríkissjóði. Þetla er 
hliðstætt ákvæðum  laga um m at á öðrum  útflutningsvörum, og getur nefndin ekki 
sjeð, að bjá þvi verði komist.



Nefndin er á einu máli um það, að i frum varp inu  sjeu fólgin öll þau  
ákvæði, er mestu máli skifta og gerlegt er að setja í lög um  þetta efni eins og 
nú  standa sakir, og leggur eindregið til, að háttvirt deild sam þykki það óbreytt.

Alþingi, 14. jú l i  1919.
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