
83. Fruinvarp

til laga urn fiskimat.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
Allur verkaður saltfiskur, sem út er lluttur hjeðan af landi, skal m et- 

inn og flokkaður eftir gæðum af fiskimatsmönnum undir um sjón yfirraatsmanna.
Sama skal gilda um allan óverkaðan fullsaitaðan fisk, sem á að fara 

til Spánar, Portúgals, Ítalíu eða annara Miðjarðarhafslanda.
E f fiskur er fluttur til þessara landa um önnur lönd, skal hann vera 

bundinn í bagga og i hæfilegum um búðum  öðrum .
Áður en verkaður eða óverkaður saltfiskur gengur kaupum  og sölum  

innanlands, skal meta hann og flokka eftir gæðum , ef hann er ætlaður til út- 
flutnings. Matsmenn skera úr, hvenær óverkaður saltfiskur er matshæfur.

Yfirmatsmennirnir skulu einnig hafa um sjón m eð útskipun, hleðslu og 
m eðferð fiskjarins í útflutningsskipunum og gefa fyrirskipanir hjer að lútandi, 
sem þeim er skylt að hlýða, sem hlut eiga að máli.

Ilverri matsskyldri fisksendingu til útlanda skal fylgja vottorð yfirmats- 
manns, ritað aftan ú farmskirteinið.

Nánari reglur um matið og m eðfeið  vörunnar, bæði við útflutning og 
i úttlutningsskipunum, skulu settar i erindisbrjefum yfirmatsmanna, sem stjórn- 
arráðið gefur út.

2. gr.
Háðherra skipar yfirmatsmennina, og skulu þeir hafa aflað sjer þekk- 

ingar ú fiskimati, verkun og m eðferð fiskjar, annaðhvort m eð þvi að hafa 
starfað sem fiskimatsmenn eða á annan hátt.

Þeir skulu rita undir eiðstaf, um að þeir vilji hlýða ákvæðum þeim, 
sem sett eru viðvíkjandi starfi þeirra, og m eð alúð og kostgæfni rækja skyldur 
þær, sem á þeim hvíla í stöðu þeirra.

3. gr.
Yfirfiskimatsmenn eru launaðir úr ríkissjóði samkv. lögum  nr. 71, 28. 

nóv. 1919, um laun embættismanna, og skulu vera þessir:
1. Yfirmatsmaðurinn i Reykjavík. Fm dæm i hans skal ná yfir svæðið aust- 

an frá Þjórsá vestur að Öndverðunesi. Hann er jafnfram t ráðunautur stjórn- 
arráðsins í þeim málum , sem viðkom a fiskimati og fiskverkun.

2. Yfirfiskimatsmaðurinn á ísafirði. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið 
frá Öndverðunesi norður til Reykjartjarðar i Strandasýslu.

3. Yfirfiskimatsmaðurinn á Akureyri. Umdæmi hans skal ná yfir svæðjð 
frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi,



4. Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. Um dæm i bans skai ná norðan 
frá Langanesi suður að Hornafirði, að þeim firði m eðtöldum .

5. Yfirfiskimatsmaðurinn i Vestmannaeyjum. Umdæmi hans er Vest- 
mannaeyjar og Vík í Mýrdal.

Tölu yfirmatsmanna má auka m eð fjárveitingu í fjárlögunum, og 
verður þá gerð nauðsynleg breyting á um dæ m um  þeirra m eð konungsúrskurði.

4. gr.
Fiskimatsmenn skipar lögreglustjöri á hverjum fiskútflutningsstað, svo 

marga sem yfirfiskimatsmaðurinn telur þurfa og eftir tillögum hans. Þeir 
skulu, áður en þeir taka til starfa, rita undir eiðstaf, sem stjórnarráðið 
fyrirskipar.

5. gr.
Þegar yfirfiskimatsmaður tekst ferð á hendur út fyrir lögsagnarum- 

dæmi það, sem hann er búsettur i, til þess að annast fiskimatsstörf i þarfir 
einhvers útflytjanda, skal útflytjandi greiða honum  ferðakostnað og fæðispen- 
inga fyrir þann tíma, sem hann nauðsynlega þarf að vera að heiman i þeim 
erindum, hvorttveggja eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar, ef hlutað- 
eigendur geta ekki kom ið sjer saman.

Kaup fiskimatsmanna fyrir starf þeirra við fiskimat greiði eigendur 
saltfiskjarius þeim, eftir því sem nánara verður ákveðið i erindisbrjefum fiski- 
matsmanna.

6. gr.
Yfirfiskimatsmenn og fiskimatsmenn mega ekki taka á m óti nokkurri 

þóknun, hverju nafni sem nefnist, frá þeim, sem metið er fyrir, frá skipstjór- 
um á útflutningsskipum eða öðrum , sem við skipin eru riðnir, annari en 
borgun þeirri, sem ákveðin er i lögum  þessum eða erindisbrjefi þeirra.

f*eir mega ekki heldur vera í þjónustu kaupmanna eða annara, sem
láta meta fisk til útflutnings.

7. gr.
Yfirfiskimatsmennirnir skulu skyldir að ferðast um i umdæmi sinu og 

utan þess, til þess að leiðbeina i fiskimeðferð og fiskimati, líta eftir hvoru- 
tveggja og kynnast þvi sem best. Á þessum ferðum  fá þeir ferðakostnað greidd- 
an úr rikissjóði, eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar.

Þeir fá einnig greiddan úr rikissjóði nauðsynlegan símakostnað vegna 
fiskimatsstarfa.

8. gr.
Sá, sem flytur eða lætur flytja út matsskyldan saltfisk, án þess að láta

meta hann eða fá matsvottorð um hann, sæti 500 til 10000 króna sektum í
rikissjóð.

Um mál út af brotum  þessum fer sem um almenn lögreglumál.



9. gr.
Um hegningu fyrir brot yfirfiskimatsmanna og fiskimatsmanna gegn 

ákvæðum  þessara laga fer eftir hinum almennu hegningarlögum.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

11. gr.
Með lögum  þessum eru ur gildi numin lög nr. 21, 9. jú lí 1909, og lög 

nr. 58, 27. júni 1921, um fiskimat,

G r e i n a r g e r ð .

Það er alment álit, að með fiskimatslögum frá 9. júlí 1909 hafi verið slig- 
ið stórt spor, sjávarútvegi vorum lil hagsmuna og etlingar.

Siðan hefir íslenskur saltfiskur náð svo miklu áliti, að hann er nú talinn 
beslur fiskur á markaði Suðurlanda og víðar.

En vjer eigum hættulega keppinauta í þessari grein, sem standa að flestu 
leyti betur að vigi en vjer. Veiðiskapur þeirra er kostnaðarminni, skipakostir og 
samgöngur meiri og hentugri og sambönd betri til úlvegunar nýrra markaða. 
Gott álit á fiski vorum er því öflugasta og ef til vill eina meðalið, sem gerir oss 
kleift að keppa við aðra i þessari grein. Þetta er keppinautum vorum líka ljóst; 
þvi hafa þeir reynt að kynna sjer verkunar- og matsaðferðir hjer á landi, i því 
skyni að geta notað þær bjá sjer.

Lögin frá 1909 ná að eins til fullverkaðs fiskjar, sem átti að fiytja til 
Spánar og Ítalíu. Siðan hefir ýmislegt breyst um sölu fiskjar og kröfur þær, sem 
gerðar eru til hans. Labradorfiskurinn var þá að eins á tilraunastigi sem útfiutn- 
ingsvara til Suðurlanda og óverkaður saltfiskur var alls ekki útfiutningsvara 
þangað. Útlendir kaupendur vilja nú naumast kaupa saltfisk á neinu verkunar- 
sligi, nema hann sje metinn og fiokkaður.

því samþykti Alþingi i fyrra breytingu á 1. gr. laganna, sem miðaði að 
þvi að láta fiskimatið ná yfir rniklu stærra svið. En við endurskoðun á erindis- 
brjefi yfirfiskimatsmanna kom það i ljós, að naumast yrði hjá þvi komist að 
breyta fleiri greinum i sambandi við þessa, og hún ekki fullnægjandi. Sjálfsagt 
þykir að hafa Portúgal meðal þeirra landa, sem matsskylda allskonar saltfiskjar 
nær til, meðal annars af þvi, að ella mundi opin leið þaðan til Spánar og nálægra 
landa fyrir ómetinn fisk bjeðan, en það þykir nú heppilegt, að allur fiskur sje 
metinn, sem á að fara hjeðan til Suðurlanda.

Kaupendur fiskjar i nálægum löndum hafa að öllum jafnaði óskað mats- 
vottorðs með fisksendingum hjeðan að undanförnu. þykir þvi rjett að gera allan 
verkaðan fisk bjeðan matsskyldan, hvert sem hann á að fara.

Aftur á móti þykir varhugavert að láta matsskyldu ná til óverkaðs 
fiskjar til þessara landa; þá væri t. d. íslenskum botnvörpungum meinað að selja



nýsaltaðan afla sinn í Englandi eða annarsstaðar. Þó er ætlast til, að matsvottorð 
fáist með óverkuðum saltfiski, sje þess óskað.

Ákvæðið um mat á saltflski, áður en hann gengur kaupum og sölum inn- 
anlands, á að miða að því að bæta fiskverkunina. Allmikið af saltfiski befir ver- 
ið selt og keypt innanlands, án þess að það hafí verið metið áður; en þetta dreg- 
ur óhjákvæmilega úr vöruvöndun framleiðenda, þar sem gæðamunur fiskjarins 
kemur ekki fram í verðinu. Og afleiðing af þessu hlýtur að verða sú, að kaup- 
andi greiðir lægra verð fyrir fiskinn, til þess að tryggja sig fyrir tjóni af verð- 
minni tegundum, sem koma fram síðar, þegar farið er að meta til úlflutnings.

í lögum þessum er gert ráð fyrir, að yfirfiskimatsmenn ferðist meira um 
í umdæmum sinum en áður. Það er ætlast til, að fiskeigendur greiði ferða- 
kostnað þeirra við ferðir, sem gerðar eru í þarfir fiskeigenda. En ríkissjóður 
greiði ferðakostnað þeirra i eftirlilsferðum með fiskimati eða með fiskverkun, 
svo og nauðsynlegan símakostnað.

Starf yfirfiskimatsmanna er mjög þýðingar- og ábyrgðarmikið, og hlýtur 
að aukast að miklum mun við hin nýju ákvæði þessara laga. Þeir eru launaðir 
úr rikissjóði samkvæmt launalögunum. En verði frumvarp þetta að lögum, mun 
ekki verða hjá þvi komist að bæta launakjör þeirra.


