
173. NefndarálH

um frum varp  til laga um sk oðu n  á sild.

Frá sjávarútvegsnefnd.

F rum varp  þetta er sam ið  af s i ldarútgerðarm önnum  á Siglufirði, og lagt 
fyrir neðri deild Alþingis a f 1. þ ingm. Eyfirðinga og  vísað til sjávarútvegsnefndar. 
Nefndin hefir rætt fru m varp ið  á m örgu m  fu n du m  og  athugað þ a ð  m eð  sam an- 
burði v ið  gildandi lög  um  sk oðu n  á sild, og  v irðist riefndinni, að  þau lög  sjeu



líkari til að veita meiri tryggingu fyrir, að lilgangiuum með vörum ati verði náð, 
sem sje: A ð tryggja kaupanda, að hann fái góða og óskem da vöru og  að varan 
geti þolað samkeppni á heim sm arkaðinum , og jafnfram t að framleiðslan ve.rði 
ábyggilegri atvinnuvegur.

Nefndin byggir einkanlega álit sitt á því, 1. að í frum varpinu er frum- 
matið felt burtu, nema þvi aðeins ef ágreiningur rísi milli seljanda og kaupenda 
um það, hvort nýveidd söltuð síld sje óskem d og söltunarhæf. 2. Að þar eð 
frummatið er felt burtu, sje ónógt að skoða og stimpla m eð matsmanns stimpli 
aðeins 5 —20°/o af þeim tunnufjölda, er meta skal. 3. Að ofætlun sje, að 6 
menn hafi á hendi sildarskoðun i veiðistöðvum  landsins, svo að í verulegu lagi 
geti verið.

Nefndin lítur svo á, að lögin frá 1919 um sk oðu n  á síld, m e ð  fylgjandi 
reglugerðum fyrir yfir- og  undirm atsm enn, sjeu svo  ung og  óreynd, en jafnframt 
svo  vel úr garði gerð, að  ófært sje að  fella þau úr gildi að  svo  stöddu, og  að 
frum varp  þetta, þ ó  að lögum  yrði, gæti aldrei gert sam a gagn. Hún er því ein- 
huga um að leggjast á móti frum varpinu.

Þess skal hjer getið, að  nefndinni hafði borist erindi frá síldaryfirmats- 
m anni J ak ob i B jörnssyni á Siglufirði, þar sem hann  ræ ður til að flytja enga 
saltaða síld a f  landi burt til sölu, nem a hún  áður haii verið endurmetin. Þ ó  að 
ým sir  álíti, að  m eð  þessum  hætti fengist best trygging fyrir, að  síldin reyndist vel 
á m arkað in u m , þá eru landsm enn þar  m eð  sviítir þeim m öguleika  að geta selt sild 
3 v ikurnar fyrstu af sildveið it ím anum , en útlendingar, sem veiða  síld hjer við 
land og  verka hana utan landhelgi, geta á því tímabili notið  m arkaðsins  ein- 
vörðungu , og  álítur nefndin, að  þ að  sje svo  mikill hnekkir  fyrir sildarsölu vora, 
að eigi sje gerlegt að  hallast að  þvi ráði.
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