
2 0 . F ru m v a rp

til laga um  heimil fyrir ríkisstjórnina til þess að taka einkasölu á kornvörum .

(Lagt fyrir Alþingi 1921).

1. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til, að kaupa rúg og rúgmjöl, hveiti- og 

hveitimjöl eins mikið og henni virðist þörf  á, til þess að birgja landið. Selur 
liún vörur  þessar kaupm önnum , kaupfjelögum, sveitarfjelögum og brauðgerð- 
a rhúsum , þegar nauðsynleg skilyrði eru fyrir hendi.

1 þessu skyni heimilast ríkisstjórninni einnig að taka lán svo sem nauð- 
syn [kretur til vö rukaupanna  og til húsa, áhalda og annars  er að verslunar- 
rekstri þessum lýtur.

2. gr.
í Já er ríkisstjórnin hefir fengið tr^'ggingu fvrir nægilegu fje lil þess, að 

verslun þessi sje einfær um, að birgja landið með vörum þeim er 1. gr. ræðir



um, og að undirbúa það, að sæmilegar birgðir geti jafnan  verið til á hæfilega 
m örgum  stöðum á Jandinu, getur hún bannað  öllum öðrum  að flylja þessar 
vörur til landsins.

3. gr.
Ríkisstjórnin aunast um, að um ræ ddar  vörur  sjeu seldar með þvi verði, 

að ætið nægi fyrir innkaupi, flutningsgjaldi, rý rnun  og öllum öðrum  kostnaði 
við rekstur þessarar verslunar. E nn  írem ur leggist á vöruna ö°/o gjald til sjer- 
staks stofnsjóðs fvrir þessa verslun, eftir nánari  ákvæðum  í reglugerð.

1. gr.
Rikisstjórnin skipar hæfan m ann  til þess, að hafa á hendi forstöðu 

þessarar verslunar. Enn frem ur skipar hún  2 endurskoðunarm enn  til þess að 
rannsaka  alla reikninga og bæ kur  verslunarinnar. Skal rannsaka  reikningana 
jafnóðum  fyrir hverja 3 m ánuði og síðan hvern  ársreikning. Rikisstjórnin á- 
kveður laun forstöðum anns og endurskoðenda.

5. gr.
Xánari ákvæði um  verslun þessa og rekstur  hennar  selur rikisstjórnin 

með reglugerð eða reglugerðum. H ún  gerir og ráðstafanir, eftir þvi sem nauð- 
syn krefur, viðvikjandi birgðum þeim af rúg og rúgmjöli, hveiti og hveitimjöli, 
er heildsalar hafa með höndum , þá er innflutningsbann sam kvæ m t 2. gr. kem- 
u r  í gildi.

6. gr.
Refsingar fyrir brot gegn ráðstöfunum  þeim, sem rikisstjórnin gerir 

með heimild í lögum þessum, ákveður rikisstjórnin á þann  hátt, sem henni 
þykir við eiga, um  leið og hver ráðstöfun er gerð.

gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

A l h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a .

Af nevtsluvörum, er til lslands flytjast frá útlöndum , er það brauð- 
efnið (rúgur og hveiti), sem mest á riður. Undan brauðþörfinni geta lands- 
m enn eigi vikið sjer nem a að litlu levti, og síst má vera án brauðefnis þegar 
hart  er i ári. Það er því eitt af helstu lifsskilvrðum hvers einasta m anns i 
landinu. Því er það og jafnfram t hagsm unam ál hverjum  m anni, að til lands- 
ins flytjist gott brauðefni og ósvikið og með eins góðu verði og unt er.

Nú hefir ríkisstjórnin, eins og kunnugt er, og það eftir ákvörðunum  Al- 
þingis, rekið heildsölu ein 6—7 undanfarin  ár með nokkrar helstu nauðsvnj- 
ar landsm anna. E r  fyrir nokkru  komið það lag og sá rekspölur á þá verslun, 
og þau tæki nú fengin, að telja má landsverslunina jafnfæra heildsölum yfir- 
leitt til þess að reka verslun með þær söm u vöru r  og hún  hefir haft með



höndum . Og með vörur, sem h ú n  hefði einkainnflutning á, stæði hún  að m un 
betur að vígi. Það er fengin reynsla fyrir því, þegar höft eru á útflutningi 
eiostakra vara i öðrum  löndum , þá er auðveldara fyrir rikisstjórn, heldur 
en einstaka m enn eða einkastofnanir, að ná  í vörurnar , og getur slíkt komið 
fyrir eftirleiðis á svipaðan hátt og hingað til. Þá er og hægra um  vöruval 
þegar öll vörutegundin er á einni hendi til innflutnings, og kostnaðarm inna 
að tiltölu að kom a á verulegu eftirliti og aðgerðum um  vöruvalið, enda litil 
trygging fyrir, að slikt verði gert, et m argir eru innflytjendur. Svo er og það 
i þessu sambandi, ef lengra er hugsað fram í t ím ann, að m arkm iðið  ætti að 
vera það, að bæði rúgur og hveiti væri malað i landinu sjálfu. -Etti einka- 
innflutningur landsverslunar á þessum vörum  að geta orðið fvrsta sporið til 
þess. Geta m enn  gert sjer í hugarlund, hver ávinningur ætti að geta orðið að 
slíku, með eins ódýru vatnsafli og vjer höfum, ávinningur, ekki einungis fyrir 
vöruvöndunina , heldur og i ým su öðru tilliti.

E in meginástæðan, og sú mest varðandi, fvrir þvi, að rikissljórnin 
leggur fyrir Alþingi frum varp  það, er hjer ræðir um, er þó enn þá ótalin.

Allir, sem kunnugir  eru högum  landbúnaðarins  og sveitabænda, eru 
víst sam m ála  um  það, að tóðurtryggingar búpenings sje langþýðingarmesta 
undirstaðan, sem sá atvinnuvegur hvilir á. Hitt er og m örgum  ljóst, hve örð- 
ugt gengur, að hafa þær í lagi, og þótt að þvi verði unnið hjer eftir eins og 
hingað til, og með nokkrum  árangri, þá verði það seint til hlítar. I íunnugir 
m enn  vita það og, að a lm ennasta og handhægasta  baktryggingin sem bæ ndur 
hafa haft í mjög hörðum  vorum  hefir verið kornvöruforði sá, sem þeir hafa 
að vetrarlaginu birgt upp  heimili sin með, til m anneldis fram á sumarið, að- 
allega rúgmjölið. Einstöku hjeruð hafa með kaupfjelagsskap komið þvi til 
leiðar, að bæ ndur  væru fyrri part vetrar bún ir  að fá svo m iklar kornvöru- 
birgðir, að þeim nægði langt fram á næsta sum ar til manneldis, og hefir þessi 
forði kom ið að h inum  bestu notum  til fóðurtryggingar í vondum  vorum , þótt 
hann  hafi eigi ætíð, sem von var, reynst fullDægjandi. Alþingi hefir og hallast 
að þvi að svona lagaður kornvöruforði væri heppilegur, eins og sjest á tvennum  
lögum um  kornforðabúr nr. 24. 9. júlí 1909, og viðauka við þau nr. 47, 10. 
nóv. 1913.

Eigi virðist að lög þau, er h jer ræðir um , hafi verið mikið notuð nje 
komið að miklu liði. Stjórnin hefir því nú hallast að þvi ráði, sem G uðm und- 
ur landlæknir Björnson bendir á og rökstyður í bæklingi s inum  »Næstu harð- 
indin«, útg. 1913. Skal hjer skírskotað til þess merkilega rits. Eins til tveggja 
missera forði af rúgmjöli eða rúgi fil manneldis handa  öllum landsm önnum  
er eigi lítil fóðurtrygging í vorharð indum  fyrir búpeninginn, að m insta kosti 
ef eigi er til hans gripið fyr en k em u r  að vori og engum liðið að setja á slík- 
an forða, því lijer er um  þrautaforða til skepnufóðurs að ræða. Þegar nú  rík- 
isstjórnin tekur að sjer að birgja alt landið upp með brauðefni, ætti að vera 
hægra um  vik fyrir hana, að þoka svo til um  slikan forða, að hann  innan  
skam m s væri til í landinu alt að ári fyrirfram. E f  svo kæmist á með t ím anum , 
að mala hveiti i landinu, fengist þar úrgangur, sem er ágætt skepnufóður.

Tilgangur þessa frum varps  er því í stuttu máli þ e s s i :
a. að tryggja landsm önnum  góðar og ósviknar vörur  með góðu verði,



b. að varna brauðskorli í landinu þótt s tórar misfellur komi fvrir í 
árferði og aðílutningum.

c. og loks, að varna stórtjóni á búpeningi þegar óvenjuleg vorharðindi 
ganga og þar af leiðandi fóðurskortur.

Viðvikjandi h inum  einstöku greinum frum varpsins vill stjórnin taka 
þetta fram:

Um 1. og 2. gr.
Til þess að taka að sjer, að birgja landið af um ræ ddum  vörum, og 

sjerslaklega til þess að birgðirnar verði jafnan  fyrir bendi hálfu til heilu ári 
fvrirfram, þarf  mikið stofnfje. E nnfrem ur má við þvi búast að talsverðu þurfi 
að verja til liúsa, svo að næg geymsluhús sjeu til fyrir þann  forða á ým sum  
stöðum  í landinu. Xú er að vísu bjargráðasjóðurinn til, og nær hann á engan 
hátt betur tilgangi sínum , en í slíkum  forða og þessum. Nam  hann  um  síð- 
ustu áram ót samtals tæ pum  289 þús. kr. En  þótt hann  fari sm ám sam an  vax- 
andi, nær hann  harla  skamt, og verður því að fá stofnfjeð að mestu leyti að 
láni með tryggum k jörum  og hæfilegum afborgunum . Þess vegna er lántöku- 
heimild nauðsynleg fyrir stjórnina.

Sala til kaupfjelaga og kaupm anna  verður að vera því skilyrði bund- 
in, að tiltekinn hluti vörunnar  geymist sem tryggingarforði fram i aprílm ánuð 
ár hvert. Sje þá útlit fyrir a lm ennan  fóðurskort skal þessum forða varið til 
að bæta úr honum, eftir reglum, sem þar um  verða settar. E n  þegar búpen- 
ingur er úr hættu, verður það sem ónotað er af forðanum  til frjálsrar sölu.

Um 3. gr.
Fáist lán sam kvæ m t 1. gr. lil 20 ára — og óliklegt er, að lengra lán 

fáist — verður að leggja sjerstakt gjald á vörurnar  til þess að standast af- 
borganir. Þetta gjald virðist rjett að nefna stofnsjóðsgjald, og sjóðinn sem 
þannig m vndast stofnsjóð. Að öðru leyti verður að leggja svo ríflega á vör- 
u rnar  fyrir reksturskostnaði og i vrnun, svo og húsnæði og geymslu, að frem- 
ur safnist afgangur, svo sem til álialda, húsbygginga o. 11. Þar  á móti er ekki 
ætlast til, að rikissjóður bafi fastar tekjur af þessari verslun aðrar en inn- 
flutningsgjöld sam kvæ m t skattalögum.

Frekari skýringa á h inum  einstöku greinum  virðist ekki þörf.


