
!W<1. 84. Frum varp

til laga um skoðun á síld.

Flutningsm.: Matth. Ólafsson.

1. gr.
Skoðun skal fram fara á allri síld, sem ælluð er til útflutnings, hversu

sem h ún  er veidd, ef hún  er söltuð á landi hjer eða við land.
Ú tgerðarm önnum  skal gefast kostur á að fá m at á nýrri síld, sem ætluð 

er til söltunar og útflutnings, en skylt er þeim að láta meta h an a  þegar h ú n  er 
fullpökkuð í tu n n u r  og tilbúin til útflutnings.

2. gr.
Skoðun þessi skal fram kvæm d af m atsm önnum , yfirm atsm önnum  eða

undirm atsm önnum .

3. gr.
Yfirmatsmenn skulu vera fjórir, skipaðir af ráðherra . Hefir einn þeirra 

aðsetur á Akureyri og hefir til yfirsóknar svæðið milli Ólafsfjarðarmúla og Langa- 
ness. A nnar hefir heimili á Siglufirði og hefir til yfirsóknar svæðið milli Ólafs- 
fjarðarm úla og Hornbjargs. Þriðji hefir aðsetur á ísafirði og hefir til yfirsóknar 
svæðið milli Hornbjargs og Öndverðaness á Snæfellsnesi. Fjórði hefir heimili í 
Reykjavík og hefir til yfirsóknar svæðið milli Öndverðaness og Langaness.

. L aun  þessara yfirm atsm anna eru hvers um sig 1000 kr. á ári, og fá þeir
dýrtíðaruppbót eflir sömu reglum og aðrir  starfsmenn ríkisins. Auk þess skal 
þeim greiddur ferðakostnaður og 3 kr. í fæðispeninga á dag, ef þeir þurfa að 
takast ferð á hendur vegna starfa síns.

Laun, ferðakostnaður og fæðispeningar, svo og dýrtíðaruppbót, greiðist 
ú r  rikissjóði.

U ndirm atsm enn skal setja þar, sem yfirmatsmenn telja þörf á og eftir til- 
lögum þeirra, en hlutaðeigandi lögreglustjóri skipar þá. S tjórnarráð Islands gefur 
þeim erindisbrjef, en yfirmatsmenn ákveða starfssvið þeirra. Kaup undirm ats- 
m anna  ákveða yfirmatsmenn, og skal það greitt af ú tgerðarm önnum  þeim, er 
síldin er skoðuð fyrir.

Allir m atsm enn skulu rita undir  eiðstaf um, að þeir vilji hlýða ákvæðum  
þeim, sem sett eru um starf þeirra, og rækja stöðu sína með alúð og kostgæfni.

4. gr.
Útgerðarmenn skulu, áðu r  en síldarsöltun byrjar, t i lkynna yfirmatsmanni, 

hverja tegund salts þeir ætli að nota til að salta síld Sína með, og ákveður hann  
þá, hve mikið salt af hverri tegund skuli ætlað í hverja tunnu  síldar,



5. gr.
Matsmenn skulu hafa eftirlit með pæklun og allri meðferð sildar, frá því 

hún  er metin og til þess að hún  er flutt út.
Borgun fyrir slíkt eftirlit greiðir síldareigandi, eftir sam kom ulagi við 

m atsm enn. Stjórnarráðið sker úr, ef ágreiningur verður milli þeirra um  það efni.

6. gr.
Nú hefir y firm atsm aður grun um, að síld hafi eigi verið h ir t  eins vel og 

skyldi, og má h an n  þá, áðu r  en h ann  skrifar und ir  vottorð með síldinni, opna 
og athuga svo m argar tunnur, sem honum  þykir hæfilegl, og jafnvel stöðva út- 
flutninginn að nokkru  eða öllu leyti.

Sje ekkert athugavert við hirðingu síldarinnar, greiðir ríkissjóður kostnað 
þann, er leiðir a f  slikri skoðun, eila greiðist hann  af sildareiganda.

7. gr.
Áður en síldveiði byrjar á r  hvert skulu skipsljórar á síldveiðaskipum skyldir 

til þess að fá m atsm ann  út á skip sín. Skal hann  gefa ráð um, hvernig skipið 
skuli búið út, svo að hagfelt sje fyrir geymslu síldarinnar.

8. gr.
Landsstjórnin sjer um, að til sje eyðublöð, hæfilega mörg h anda  hverju 

sildveiðaskipi, og ber skipstjórum að fylla þau  út. Skulu þeir í hvert skifti tilgreina 
m ánaðardag  og klukkustund , þegar byrjað  er að taka síldina ú r  sjó, og hve 
mikil veiði er í hvert skifti. Eyðublöð þau, sem út hafa verið fylt, skulu í hvert 
skifti afhent m atsm anni þeim, er skoðar síldina, áðu r  en byrjað er á skoðun 
liennar.

9. gr.
Nú æskir útgerðarm aður, kaupand i eða seljandi, mats á nýrri síld, sem 

ætluð er til sö llunar og útflutnings, og er þá m atsm anni skylt að verða við þeirri 
beiðni, og má þá eigi byrja á söltun síldarinnar, fyr en m atsm aður hefir skoðað 
hana og metið. Meðan á söltuninni s tendur ber m atsm anni að gæta þess, að 
ekki blandist sam an skemd vara og óskemd. Þann  hluta síldarinnar, sem mats- 
m aður kynni að telja skem da vöru, m á ekki senda til ú llanda í Iagarbeldum 
tunnum.

Borgun til m atsm anns fyrir skoðun þessa greiðir sá, er mats æskir.

10. gr.
Sje veiði svo lítil, að skipstjóra þyki ekki svara kostnaði að flytja hana 

til lands til söltunar, m á þó salta han a  í skipinu eða án þess hú n  sje sýnd 
m atsm anni.  Þessi sömu ákvæði gilda einnig, ef veður eða önnur ófyrirsjáanleg 
atvik banna  sildveiðaskipi að komast nægilega fljótt að landi þ ar  sem m atsm aður 
er fyrir. Síld þá, sem hjer ræðir um, ber þó að sýna m ats tnanni áðu r  en hún er 
flutt til útlanda, og má, ef ástæða er lil, b anna  útflutning henna r  í lagarheldum 
tunnum .



11. gr.
Þegar skoðun fer fram á saltaðri síld, og m atsm aður telur han a  vel verk-

aða og óskemda vöru, er hann  skyldur til að m erkja ílát þau, sem síldin er í,
ef þess er kraflst. S ljórnarráðið ákveður, hvernig m erkja  skuli.

Síldarílát með h inum  ákveðnu vörum erkjum  má ekki nota á ný til út-
flutnings síldar, nema merkið sje áðu r  afmáð.

12. gr.
Brot á ákvæ ðum  laga þessara varða 50—2000 kr. sekt, sem renni í 

ríkissjóð, nem a þyngri refsing liggi við sam kvæ m t h inum  alm ennu begningarlögum.

13. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi num in  lög nr. 26, 11. júlí 1911, og lög 

nr. 46, 3. nóv. 1915, um skoðun á síld.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Um þetta efni hafa áður  verið tvenn lög hjer á landi, sem sje lög nr. 26,
11. júlí 1911, og lög nr. 46, 3. nóv. 1915. í h inum  fyrri lögum var ákveðið, að 
yfirsíldarm atsm enn skyldu vera 2, og hefðu þeir yfirsókn á svæðinu milli Horn- 
bjargs og Langaness.

Voru laun þeirra ákveðin 1000 kr. á ári til hvors þeirra. Með síðari lög- 
unum  var ákveðið að bæta tveim yfirm atsm önnum  við, og álti an n a r  þeirra að 
hafa heimili á ísafirði, með yfirsókn milli Hornbjargs og Öndverðaness, en hinn 
skyldi hafa heimili á Seyðisfirði, með yfirsókn milli Langaness og Djúpavogs. A 
svæðinu milli Djúpavogs og Öndverðaness er þvi eigi skylt að meta síld, og eng- 
inn yfirm atsm aður sk ipaður á því svæði.

Nú er farið að veiða síld á þessu svæði til útflutnings, og þykir því 
ástæða til, að sk ipaður væri yfirm atsm aður, er hefði yfirsókn á því. En þar sem 
eigi kveður mikið að þessari síldveiði enn sem komið er, og yfirm atsm aðurinn á 
Seyðisfirði eigi hefir neitt verulegt að gera þar eystra, þólti mega, að sinni, leggja 
þetta undir  starfssvið hans, í stað þess að auka  einum yfirm atsm anninum  við. 
En einkum vegna þess, að á þessu svæði virðist helst mega vænta einhverrar 
síldveiði í Reykjavík, er lagt til, að yfirm atsm aðurinn á Seyðisfirði eigi heimili i 
Reykjavík hjer eftir.

1 lógum nr. 46, 3. nóv. 1915, var h inum  nýju yfirm atsm önnum  ákveðin 
600 kr. laun hvorum , en í fjárlögum fyrir árin 1918 —1919 voru 4000 kr. ákveðin 
til 4 yfirm atsm anna á ári, og hafa þeir því nú  hver um sig 1000 kr. laun árlega. 
Á þessu er engin breyting gerð i frumvarpi þessu, ön n u r en sú, að það er nú  
lagt til, að laun þeirra hvers um sig sjeu tekin upp i lögin, svo sem upphaflega 
var gert i lögunum 1911, að því er snerti þá 2 yfirmatsmenn, er þá voru skipaðir.

Eftir lögunum frá 1911 er að eins ætlast til, að sild sje metin þegar hún 
fyrst er söltuð i tu n n u m ar ,  og upp frá því hefir m atsm aður engin afskifti af



henni eða meðferð á henni frá þeim tím a og til þess að h ún  er flutt út. Þetta 
hefir eigi reynst vel, og hefir það komið fyrir, að síld, sem m atsm enn höfðu talið 
góða vöru, reyndist skem d þegar til ú tlanda kom. S tafar þetta af því, að þótt 
síldin sje í alla staði góð vara, þegar h ú n  fyrst er söltuð í tunnurnar ,  getur h ú n  
skemst i meðferðinni frá því h ú n  er söltuð og til þess að h ú n  er flutt út. Að
skoða síldina, þegar h ú n  er tekin ú r  skipi til söltunar, er e inkum  nauðsynlegt
vegna ágreinings, sem kynni að kom a upp milli þess, er selur nýja síld til sölt-
unar, og þess, er k au p ir  hana , um það, hvort  sildin sje fallin til sö ltunar eður
eigi, en hefir enga tryggingu i sjer fólgna fyrir þvi, að síldin verði góð vara, þegar 
til ú tlanda kemur. Pví er h jer  lagt til, að kaupendur og seljendur eigi heimting
á, að sildin sje metin ný, ef þeir t. d. eigi geta komið sjer sam an  um, hvort  sildin
sje óskemd vara eða ekki.

Hins vegar er áríðandi, að síldin sje nákvæmlega skoðuð, þegar tunn- 
u rna r  eru fyltar og frá þeim gengið eins og þæ r eiga að flytjast út, og engu
síður er áriðandi, að m atsm aður hafi eftirlit með pæ klun  og yfir höfuð með allri
hirðing síldarinnar, frá því h an n  metur h an a  og þ ar  til h ún  er flutt út.

t*að er kunnugra  en frá þurfi að segja, að til eru m arga r  tegundir af 
salti, og svo það, að meira þarf  af einni tegund salts en annari til að verja vöru 
skemdum. E r  þvi nauðsynlegt, að m atsm önnum  sje kunnugt, áðu r  síldarsöltun 
byijar, hverja tegund salts hver ú tgerðarm aður eða sildarútflytjandi æ llar að nota 
við söltun síldarinnar. Ákveða þeir þá, hve mikið af hverri tegund salts nægi í 
hverja tu n n u  síldar.

Þ a r  sem efni áðu r  nefndra laga, að öðru leyti, er tekið upp i þetta frum- 
varp, er lagt til, að þau  sjeu gengin ú r  gildi, ef frum varp  þetta næ r samþykki 
þingsins.

Af þvi að áríðandi þykir, að aðferð sú við síldarmatið, sem lagt er til að 
viðhöfð sje í þessu frumvarpi, komi til fram kvæm da þegar á þessu suinri, er lagt 
til, að lögin gangi þegar i gildi.

Fyrir  einstökum greinum frumvarpsins m un gerð frekari grein við 
framsöguna.


