
203. F rum varp

til laga um mat á saltkjöti til útflutnings.

(E f t ir  3. umr. í Nd.)

1. gr.
Alt saltkjöt, sem flutt er h jeðan  af landi, skal metið og flokkað eftir 

tegundum og gæðum af k jö tm atsm ön n u m  undir um sjón  yfirm atsm anna. Slátr- 
un skal fara fram  i þrifalegum húsakynnum  og svo rúm góðum , að k jötið  geti 
kólnað nægilega fljótt og skemdalaust. Slátrunin  skal vera þrifaleg og kjötið hreint 
o g ó sk em t.  F lo k k u n  kjötsins skal v e ra n á k v æ m , sömuleiðis hin ákveðna þyngd i 
hverri tunnu, söltun og pæklun k jötsins og m erking tunnanna, alt eftir regl- 
um, sem  stjórnarráðið setur. K jötið skal látið einungis í hreinar, sterkar, þ jetl- 
a r  og vel bentar tu n n u r; því s je  haldið vel við m eð pæklun, og tunnum  
skilað óskem dum , pækilfyltum og hreinlegum við skipshlið til útflutnings.

2. gr.
Læknisskoðun og stim plun skal fara fram á öllu saltkjöti, sem til út- 

flutnings er ætlað, áður en söltun fer fram, sam kvæ m t lögum um merking á 
k jöti nr. 7, 13. sept. 1912.

Nú reynist ókleift að fá hæfan lækni til stim plunar á einhverjum  slátr- 
unarstað, og getur þá st jórnarráðið  veitt undanþágu frá stim pluninni fyrir eitt 
ár  i senn, en ætíð skulu þær tunnur, sem óstim plað k jöt er saltað i, m erktar 
sjerstöku m erki, og setur stjói narráðið nánari reglur um  það.

Læ knir getur neitað að stimpla það kjöt, sem hann telur eigi hæft til 
útflutnings sökum  megurðar, óhreininda og þess, að illa heflr verið flegið, eða 
annara skemda.

3. gr.
Hverri kjötsendingu skal fylgja vottorð k jötm atsm anns um, að kjötið 

sje  metið a f  honum  og flokkað og að öllu Ievti m eð tarið eflir hinum fyrir- 
skipuðu reglum. Vottorð þetta, eða sam rit a f  því, skal ritað á farmskirteini k jö ls-  
ins, þá er það er flutt burt. Skal sýslum aður, eða hreppstjóri, hafa vottað með 
undirskrift sinni, að löglega skipaður k jötm atsm aðu r hafi undirritað vottorðið 
i viðurvist hans. S je  hreppstjóri s jálfur útflytjandi kjötsins eða ekki búsettur á 
úttlutningsstaðnum, skipar sýslum aður til þess annan  hæfan mann.

Hverri kjötsendingu skal ja fnfram t og á sam a hátt fylgja vottorð frá 
lækni þeim, sem skoðað heflr k jötið sam kvæm t 2. gr.

4. gr.
Hverja tunnu skal m erk ja  á efra botn, eða báða botna, varanlegum og 

glöggum m erk ju m , bæði einkam erki hvers útflytjanda og tegundar- og flokks-



m erk ju m  kjötsins. S t jórnarráðið  segir fyrir um, hvernig m erk ju m  þessum skuli 
að öðru leyti háttað.

5. gr.
S t jórnarráðið  skipar yfirm atsm enn á k jötinu. Skulu þeir sýna ábyggi- 

leg vottorð um það, að þeir hafi aflað sjer þekkingar og æfingar á slátrunar- 
störfum í reglulegu sláturhúsi, enn frem u r i m eðferð k jöts og niðursöltun. 
Þeir mega enga þóknun þiggja, hverju  nafni sem nefnist, h já neinum  þeim, 
sem  kjöt er  metið fyrir, heldur ekki h já skipstjórum  á útflutningsskipum nje 
öðrum , sem  við útflutning kjötsins eru riðnir. E k k i mega þeir heldur hafa 
með höndum  sölu á kjöti til útlanda nje neins konar milligöngu í þvi efni, 
er þeir hafi hagnað af.

Y firm atsm enn þessir skulu vera 5 fyrir alt Iandið, og ákveður st jórnar- 
ráðið um dæm i þeirra hvers um  sig. Árleg laun þeirra skulu vera 600 krónur 
auk ferðakostnaðar, eftir sanngjörnum  reikningi, er st jórnarráðið úrskurðar. 
Hvorttveggja þetta, svo og annar kostnaður, er fljóta kann  af yfirmati kjöts- 
ins, greiðist úr landssjóði.

6. gr.
Lögreglustjóri skipar k jötm atsm enn, einn eða fleiri á hverjum  stað, 

þar sem fje er slátrað til útflutnings. F e r  um tölu þeirra og val eftir tillögu 
yfirm atsm anns kjötsins i þvi umdæmi.

K jötm atsm enn annast hlutverk það og starf, sem þeim er falið með 
lögum þessum, sam kvæ m t erindisbrjefi. Skylt er þeim að vinna að niðursölt- 
un kjötsins, eða öðru er að henni lýtur, svo sem  kringum stæður leyfa vegna 
eftirlits þeirra að öðru leyti.

Kaup k jötm atsm anna á hverjum  stað ákveður st jórnarráðið  m eð ráði 
hlutaðeigandi yfirm atsm anns, og greiðir útflytjandi kaupið. Eigi mega k jöt-  
m atsm enn þiggja neina aukaþóknun eða hlunnindi af þeim, er þeir meta hjá, 
eða riðnir eru við útflutning kjölsins, n je  vera þeim háðir á þann hátt, að ætla 
megi þá hlutdræga i matinu.

7. gr.
St jórnarráðið  sem ur erindisbrjef tyrir undirraatsm enn og setur þar 

nánari fyrirmæli um flokkun og mat kjötsins, um söltun þess og pæklun, um 
merking þess, um eftirlit með geymslu þess og útskipun, svo og um aðrar 
skyldur þeirra. Þ ar skal og tiltekið um kaup þeirra.

8. gr.
K jötm atsm enn og yfirm atsm enn á kjöti skulu, áður en þeir taka til 

starfa, undirrita drengskaparvottorð um, að þeir vilji ræ kja  starf sitt með al- 
úð og samviskusemi og fara eftir reglum þeim, er settar eru um það. Stjórn- 
arráðið stilar þeim heitið.

9. gr.
Yfirm atsm enn á kjöti skulu ferðast um um dæ m i silt árlega, helst á 

tim abilinu frá 1. septem ber til 31. október, og k o m a á hvern stað, þar sem



fje er slátrað til útflutnings. Þ e ir  skulu lita eftir húsum þeim, sem höfð eru 
til slátrunar, kjötgeymslu og niðursöltunar, og finna að því við hlutaðeigend- 
ur, sem þeim þykir ábótavant í þessum  efnum . Nú er á einhverjum  stað eigi 
hæfilegt húsrúm  til slátrunar, en eigi kleift að reka sláturfjeð til annars slát- 
urhúss, og getur st jórnarráðið þá veitt undanþágu fyrir 1 ár í senn, til þess 
að slátra megi fjenu úti á góðum  blóðvelli, m eð þeim skilyrðum , er yfirmats- 
m aður setur, til þess að kjötið verði eigi fyrir neinum  skem dum , en ^je hreint 
og vel verkað.

Yfirm atsm enn skulu líta eftir því, að á hverjum  stað sjeu hæfir m enn 
til sláturstarfa og k jötsö ltunar, svo og til kjötmatsins. t*eir skulu hvarvetna 
leiðbeina um  slátrun og k jötm eðferð alla og leitast við að k om a á sem fylstu 
sam ræ m i í meðferð og frágangi vörunnar, miðað við það, þar sem þetta er 
besl á veg kom ið. Yfirm atsm enn fá 3 krónur í dagpeninga fyrir þá daga, sem 
þeir eru á ferðalagi í fram antöldum  erindum , og telst það með ferðakostnaði.

St jórnarráðið  getur kvatt yfirm atsm enn saltkjötsins til fundar í R ey k ja -  
vík á þeim tíma, er þvi kem u r sam an um við þá, til þess að bera sig sam an 
um hlutverk sitt sam kvæ m t lögum þessum og kom a sem  bestu sam ræ m i á 
k jötm atið  og önnur störf k jötm atsm anna, enn frem u r til þess að vera lands- 
stjórninni til ráðuneytis um reglur þær, er hún setur um m at og meðferð 
kjötsins, eða um  breytingar á þeim reglum, sem i gildi eru.

Kaup fyrir þá daga, sem yfirm atsm enn ej'ða til funda þessara frá 
heimili sínu, greiðist úr landssjóði eftir sam kom ulagi við st jórnarráðið , en um 
ferðakostnaðinn fer sam kvæ m t 5. gr. k

10. gr.

Sá, sem  flytur út, eða lætur flytja út, k jöt til sölu á útlendum m a rk -  
aði án þess að gæta fyrirm æla laga þessara um mat, flokkun og m erking þess, 
sæti 2 0 0 —2000 kr. sektum  til landssjóðs. Með mál út a f  þessum brotum  skal 
farið sem alm enn lögreglumál.

Um hegningu fyrir bro t  k jö tm atsm an n a og yfirk jötm atsm anna gegn 
ákvæðum þessara laga, fer eftir h inum  a lm e n n u  hegningarlögum.


