
479. Hefndarálit

um frumvarp til laga á skoðun á síld.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frum varp þetta, og leggur til, að á því verði gerð- 
ar nokkrar breytingar, er m iða að því að kom a í veg fyrir óánægju, er nú þeg- 
ar hefir orðið  vart, út af sum um  ákvæðum  frumvarpsins. Mál þetta hefir verið 
rætt og athugað í hv. Nd. og hv. þingmenn haft tækifæri til að kynna sjer það ; 
þýðir því ekkert að fjölyrða  um nytsemi þess og nauðsyn, sem flestum þm. mun 
kom a saman um.

Hjer skal því að eins lítillega vikið að sum um  breytingartillögunum, er 
hjer fara á eftir.

Fyrsta breytingin, við síðari málsgrein 1. greinar, er gerð í samráði við 
yfirsíldarmatsmanninn á Akureyri. Hann telur varhugavert og óþarft að ákveða 
m eð lögum , að jafnþungi síldar skuli vera í hverri tunnu, þegar út er flutt. Það 
fyrirkom ulag mundi varla framkvæmanlegt, og yrði til þess að baka síldareigend- 
um afarmikinn kostnað. Til þess, að hægt væri að fá nákvæmlega sama þunga 
í bverja tunnu, yrði að taka síldina úr þeim og leggja hana niður aftur, en til 
þess þyrfti mikinn vinnukraft, sem oft og tíðum yrði litt fáanlegur. Auk þess verð- 
ur að lita á það, að síldin getur orðin  óútgengilegri vara, ef hún er tekin úr tunn- 
unura og látin í þær aftur, einkutn ef það er gert úti undir beru lofti, sem oftast 
mundi verða, en sú hætta er auðvitað mest þegar hlýlt er í veðri.

Sjötta breytingartillagan, að 5. grein falli niður, byggist á því, að reynsl- 
an hefir sýnt, að ekki er ávalt hægt að segja til um það fyrir vertíðarbyrjun, 
hverskonar salt notað verði, og meðan vertíð stendur getur það oft kom ið fyrir, 
að ekki verði náð til yfirmatsmanns, þar eð hverjum  þeirra er ætlaður heill lands- 
fjórðungur eða meira til yfirsóknar.

Ákvæði greinarinnar virðast því geta bakað úlvegsm önnum  m ikil óþæg- 
iudi, og jafnvel orðið  til tjóns, ef þau eru látin standa óbreytt.

Sjöunda breytingartillagan, við 6. grein, virðist í fljótu bragði að eins 
orðabreyting, en er þó í rauninni efnisbreyting. Samkvæmt frumvarpsgreininni 
er matsm önnum  gert að skyldu að hafa stöðugt eftirlit á ineðferð allrar síldar, 
er þeir meta, frá því, er hún kemur á land, og þar til hún er útflutt. Þetta verð- 
ur oft lítt samrýmanlegt við hið eiginlega matsstarf, og virðist ekki heldur nauð- 
synlegt, vegna þess að líklegt er, að eigendurnir sjálfir geri sjer alt far um að 
varna allri vanhirðu, sem gæti bakað þeim stórtjón; en jafnvel þótt einhver van- 
ræksla um hirðing vörunnar kynni að eiga sjer stað af hálfu eigenda, þá á end- 
urmatið að gefa fulla tryggingu fyrir því, að ekki verði út flutt annað en góð vara, 
þegar hún er metin bæði ný og fullsöltuð.



Hinar aðrar breytingartillögur eru ekki verulegar efnisbreytingar, og því 
ekki ástæða til að fjölyrða um þær, enda mætti gera nánari grein fyrir þeim þeg- 
ar m álið kemur til umræðu, ef ástæða þykir til þess.

Með tilliti til þess, er að framan greinir, leggur nefndin til, að frum varp- 
ið  verði sam þykt m eð eftirfarandi

B R EY TIN G U M :

1. V ið 1. gr. Siðari málsgreinin orðist svo:
Hafi síld eigi verið flutt út innan 3 vikna eftir að hún var 
söltuð, en er ætluð til útflutnings, skal hún skoðuð á ný og 
endurmetin.

2. —  2. —  O rðin »og  að vigt í hverri tuunu sje óákveðin« falli burt.

3. — 3. —  Fyrri málsgrein orðist svo:
Skoðun þessa og endurmat skulu framkvæma lögskipaðir mats- 
menn undir um sjón yfirmatsmanns.

4. —  3. —  Fyrir »M eð allri« kom i:
Allri.

5. —  4. — O rðið »hlutaðeigandi« í 4. málsgr. falli burt.

6. —  5. —  Greinin falli burt.

7. — 6. —  Fyrir »m etin« kom i:
endurmetin.

8. —  10. —  Seinustu orð greinarinnar, »í lagarheldum tunnum «, falli burt.

9. — 11. —  Seinustu orð  greinarinnar, »i lagarbeldum  tunnum «, falli burt.

10. —  12. —  Fyrir »þegar skoðun fer fram á saltaðri sild« k om i:
Þegar endurmat á síld fer fram.

12. 12. —  O rðin : »e f þess er krafist« falli burt.
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