
Ed. 160. Lðf

um  fiskimat.

(Afgreidd frá Ed. 27. mars).

1. gr.
Allur verkaður saltfiskur, sem út er iluttur hjeðan af landi, skal met- 

inn og flokkaður eftir gæðum  af f iskim atsm önnum  undir  um sjón yfirmatsmanna.
Sama skal gilda um allan óverkaðan fullsaltaðan fisk, sem á að fara 

til Spánar, Portúgals, Ítalíu eða annara  Miðjarðarhafslanda.
Ef fiskur er fluttur til þessara landa um  ön n u r  lönd, skal hann  vera 

bundinn i bagga og i hæfilegum um búðum  öðrum.



Aður en verkaður eða óverkaður saltfiskur gengur kaupum  og söíum 
innanlands, skal meta hann og flokka eftir gæðum, ef hann  er ætlaður til út- 
flutnings. M atsmenn skera úr, hvenær óverkaður saltfiskur er matshæfur.

Yfirm atsm ennirnir skulu einnig hafa um sjón með útskipun, hleðslu og 
meðferð fiskjarins í útflutningsskipunum  og gefa fyrirskipanir hjer að iútandi, 
sem þeim er skylt að hlýða, sem hlut eiga að máli.

Hverri matsskyldri fisksendingu til ú tlanda skal fylgja vottorð yfirmats- 
m anns, ritað aftan á farmskirteinið.

N ánari reglur um  matið og meðferð vörunnar, oæði við útflutning og 
í útflutningsskipunum, skulu settar í erindisbrjefum yfirmatsnxanna, sem stjórn- 
arráðið gefur út.

2. gr.
Ráðherra skipar yfirm atsm ennina, og skulu þeir hafa aflað sjer þekk- 

ingar á fiskimati, verkun og meðferð fiskjar, annaðhvort með því að hafa 
starfað sem fiskimatsmenn eða á annan  hátt.

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

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

nóv. 1919, um laun em bættism anna, og skulu vera þessir:
1. Yfirmatsmaðurinn í Reykjavík. U m dæm i hans skal ná yfir svæðið aust- 

an frá Þjórsá vestur að Öndverðunesi. H ann  er jafnfram t ráðunau tu r  stjórn- 
arráðsins í þeim m álum , sem viðkom a fiskimati og fiskverkun.

2. Yfirfiskimatsmaðurinn á ísafirði. Umdæmi hans skal ná yfir svæðið 
frá 3ndverðunesi no rður til Reykjarfjarðar í Strandasýslu.

3. Yfirfiskimatsmaðurinn á Akureyri. U m dæm i hans skal ná yfir svæðið 
frá og með Reykjarfirði austur að Langanesi.

4. Yfirfiskimatsmaðurinn á Seyðisfirði. U m dæm i hans skal ná norðan 
frá Langanesi suður  að Hornafirði, að þeim firði m eðtöldum .

5. Yfirfiskimatsmaðurinn i Vestmannaeyjum . Um dæm i hans er Vest- 
m annaeyjar og Vík í Mýrdal.

Tölu yfirm atsm anna má auka með fjárveitingu i Qárlögunum, og 
verður þá gerð nauðsynleg breyting á um dæ m um  þeirra með konungsúrskurði.

4. gr.
F iskim atsm enn skipar lögreglustjóri á hverjum  fiskútflutningsstað, svo 

m arga sem yfirfiskim atsm aðurinn telur þurfa og eftir tillögum hans. Þeir 
skulu, áður  en þeir taka til starfa, rita und ir  eiðstaf, sem stjórnarráðið 
fyrirskipar.

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

dæm i það, sem hann  er búsettur i, til þess að annast fiskimatsstörf í þarfir



einhvers úlflytjanda, skal útflvtjandi greiða honuni ferðakostnað og fæðispen- 
inga íyrir þann  tíma, sem hann nauðsynlega þarf að vera að heim an í þeim 
erindum , hvorttveggja eftir reikningi, sem stjórnarráðið  úrskurðar, ef hlutað- 
eigendur geta ekki komið sjer saman.

Kaup fiskimatsmanna fyrir starf þeirra við fiskimat greiði eigendur 
saltfiskjarins þeim, eftir því sem nánara  verður ákveðið i erindisbrjefum fiski- 
m atsm anna.

6. gr.
Yfirfiskimatsmenn og fiskimatsmenn mega ekki taka á móti 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 í lögum þessum eða erindisbrjefi þeirra.

Þeir mega ekki he ldur vera í þ jónustu kau p m an n a  eða annara , sem 
láta meta fisk til útflutnings.

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

utan þess, til þess að leiðbeina i fiskimeðferð og fiskimati, lita eftir hvoru- 
tveggja og kynnast því sem best. Á þessum ferðum fá þeir ferðakostnað greidd- 
an ú r  ríkissjóði, eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar.

t*eir fá einnig greiddan úr ríkissjóði nauðsvnlegan simakostnað vegna 
fiskimatsstarfa.

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

meta hann  eða fá m atsvottorð um  hann, sæli 500 til 10000 króna sektum í 
ríkissjóð.

Um mál út af bro tum  þessum fer sem um alm enn lögreglumál.

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

ákvæðum  þessara laga fer eftir h inum  a lm ennu hegningarlögum.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

11. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi num in  lög nr. 21, 9. júlí 1909, og lög 

nr. 58, 27. jún í 1921, um fiskimat.


