
Híd. I9ð. Mefndarálit

um frum varp til laga um skoðun á síld.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frum varp þetta og befir komist að þeirri niður- 
stöðu, að það m undi, ef það yrði að lögum , ráða bót á þeim annm örkum , 
er þykja hafa verið á eldri lögum  um þetta efni.

F*ó vill nefndin taka til greina bendingar, sem henni hafa borist frá 
elsta yfirmatsmanninum hjer á landi, m eð því þær virðast stuðla að því að 
gera sildarmatið enn tryggara.

Nefndin leggur þvi til, að háttvirt deild sam þykki frum varpið m eð 
eftirfarandi

B R E Y T IN G U M :

1. Fyrsta grein frv. orðist s v o :
Skoðun skal fram fara á allri nýveiddri sild, sem ætluð er til útflutn- 

ings, hversu sem hún er veidd, ef hún er söltuð á landi hjer eða hjer við land.
Auk þessarar skoðunar skal öll sú sild, sem flytjast á út til sölu á er- 

lendan m arkað, endurmetin, eftir að hún hefir legið hæfilega lengi í salti. Skal 
þá öll síldin nákvæmlega skoðuð og ákveðin vigt látin í hverja tunnu, sem 
þ ó  aldrei má fara fram yfir 105 kg. i norskum  og 110 kg. í skoskum  tunnum, 
þegar um vigt sildar er að ræða, sem veidd er á timabilinu jú li til október.

2. Önnur grein orðist s v o :
Skoðun þessa og endurmat skal framkvæma af m atsm önnum , yfirmats- 

m önnum  og undirm atsm önnum .
Með allri síld, sem send er hjeðan á erlendan m arkað eða seld hjer á 

landi til útflutnings, skal fylgja matsvottorð yfirmatsmanns eða þess mats-



nianns, sem hann kann að gefa um boð til þess, ef hann, einhverra orsaka 
vegna, eigi getur verið á staðnum, þegar vottorð þarf að gefa.

3. Þriðja grein orðist s v o : _
Yfirmatsmenn skulu vera Qórir, skipaðir af ráðherra. Hefir einn þeirra

aðsetur á Akureyri og hefir til yfirsóknar svæðið milli ólafsfjarðarm úla og 
Langaness. Annar hefir heimili á Siglufirði og hefir til yfirsókuar svæ ðið milli 
Olafsfjarðarmúla og Hornbjargs. Þriðji hefir aðsetur á ísafirði og hefir yfirsókn
á svæðinu milli Hornbjargs og Reykjaness. F jórði hefir aðsetur á Seyðisfirði
og hefir til yfirsóknar svæ ðið milli Langaness og Reykjaness. Stjórnarráð Is- 
lands gefur þeim erindisbrjef.

Lann þessara yfirmatsmanna eru hvers um sig 1600 kr. á ári, og fá 
þeir dýrlíðaruppbót eftir söm u reglum og aðrir slarfsmenn ríkisins. Auk þess 
skal þeim greiddur ferðakoslnaður, eftir reikningi, og 3 kr. i> fæðispeninga á 
dag, ef þeir þurfa að takast ferð á hendur vegna starfa síns.

Laun, ferðakostnaður og fæðispeningar, svo og dýrtiðaruppbót, greiðist 
úr rikissjóði.

Undirmatsmenn skal setja þar, sem yfirmatsmenn telja þörf á og eftir 
tillögum þeirra, en hlutaðeigandi lögreglustjóri skipar þá. Sljórnarráð Islands 
gefur þeim erindisbrjef, en yfirm atsm enn ákveða starfssvið þeirra. Kaup uud- 
irmatsmanna ákveða yfirmatsmenn, og skal það greitt af þeim, er sildina á.

Allir matsmenn skulu rita undir eiðstaf um, að þeir vilji hlýða ákvæðum 
þeim, er sett eru um starf þeirra, og rækja stöðu sina m eð a|úð og kostgæfni.

4. V ið 6. gr.
a. Fyrsta setning greinarinnar »N ú hefir yfirm atsm aður grun um « o rð istsv o : 

Nú telur yfirmatsmaður.
b. 1 3. setningu i stað »og  má hann þá« k o m i: 

og skal hann þá.
c. Síðasta setning fyrri málsgreinar »og jafnvel . . . öllu Ieyti« orðist s v o : 

og getur jafnvel stöðvað útflutning, ef mikil brögð eru að vanhirðunni.

5. Aftan við 8. gr. bætist:
Nú gefur skipstjóri ranga skýrslu um, hve göm ul síldin hafi verið, er 

hann kom  m eð hana til söltunar, og varðar það sektum samkv. 12 gr.

6. Níunda grein orðist þannig:
Nú kemur sildveiðaskip að landi m eð nýja sild, ogsk al þá flytja hana 

þangað, sem matsmaður er fyrir, og ber skipstjóra þegar að tilk^mna honum 
kom u sina, og má eigi byrja á söltun sildarinnar fyr en matsmaður hefir 
skoðað hana.

Meðan á söltuninni stendur, ber matsmanni að gæta þess, að ekki 
blandist saman skemd vara og óskem d. Þann hluta sildarinnar, sem mats- 
m aður kann að telja skemda vöru, má ekki senda til útlanda i lagarheldum 
tunnum.



7. 12. grein orðist þannig:
Brot á ákvæðum laga þessara varða 50—5000 kr. sekt, er renni i rik- 

issjóð, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hinum almennu hegningarlögum.

8. 13. grein hljóði s v o :
Með lögum  þessum eru úr gildi num in lög nr. 26, 11. jú lí 1911, lög 

nr. 37, 20. okt. 1913, og lög nr. 46, 3. nóv. 1915, um skoðun á sild.

9. 14. grein orðist s v o :
Lög þessi öðlast gildi 1. april 1920.

Þess skal getið, að þingm aður Borgfirðinga (P . 0 .)  hefir óbundið at- 
kvæði um ákvæði 6. gr.

' Alþingi, 28. jú lí 1919.

Björn Kristjánsson, Pjetur Ottesen, Maíth. Ólafsson,
form aður. skrifari. framsögum.

Sveinn Ólafsson. Björn R. Stefánsson


