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142. Frumvarp

um  einkasölu á saltflski.

F lu tn ingsm aður: Jón  Baldvinsson.

1. gr.
Rikisstjórnin hefir fyrir hönd  rikissjóðs sölu og útflutning á söltuðum



og þurkuðum  fiski, sem  veiddur er h jer við land  og verkaður er i landi eða 
flu ttu r er á land  og úlflutn ingshæ fur telst.

2. gr.
R íkisstjórnin getur skipað einn m ann eða fleiri til þess að sjá um  sölu 

og útflutning á físki þeim , sem  ríkisstjórnin  hefir einkasölu á sam kvæ m t lög- 
um  þessum , og sett m eð reglugerð eða reglugerðum  nánari fyrirm æli um  af- 
hending á físki til útflutnings og annað , sem  að þessu lýtur.

3. gr.
A llur kostnaður við sölu og útflutning greiðist a f söluverði fiskjarins, 

og skal draga þann  kostnað frá áð u r en eigendum  er greitt andvirði vö runnar.

4. gr.
2°/o af söluverði fiskjarins skulu  renna  i rikissjóð, enda greiðist ekki 

neitt annað  sjerstakt útflutningsgjald af fiski þeim , er rik isstjórn in  hefir einka- 
sölu á. Af þessum  tekjum  m á rik issjóður verja alt að 50%  til að útvega nýj- 
an  m arkað  fyrir fisk og til tilrauna  i þessu skyni. *

5. gr.
R ikisstjórnin m á greiða eigendum  andvirði fiskjar i islenskum  pening- 

um , þótt það hafi verið greitt henni m eð erlendum  gjaldeyri.

6. gr.
Andvirði fiskjarins afhendir rík isstjó rn in  eftir reglum , sem hún  setur 

þa r um , og getur rík isstjórnin  sett m eðalverð á hverja jafngóða vörutegund 
frá sam a fram leiðslutim abili.

7. gr.
Brot gegn lögum  þessum  varða sektum , alt að 50 þúsund  krónum , 

er renna  i rikissjóð.

8. gr.
Með lögum  þessum  eru  ú r  gildi num in  þau  lög eða lagaákvæði, er fara 

i bága við þessi lög.

9. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. jú li 1925.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta var borið fram  á siðasta þingi, en var þá  felt. G reinargerð 
þessi fylgdi frv.:



»Þæ r a lm ennu  ástæ ður, sem  b o rn ar eru fram  fyrir frv. um  einkasölu á 
síld, eiga að m estu einnig við um  frv. þetta. E n  gott sk ipulag á sölu fiskjar- 
ins er þeim  m un  m ikilsverðara, að fiskveiðarnar eru  a n n a r aðalatv innuvegur 
landsm anna, og m istök þ a r hafa stórkostlegri og háskalegri afleiðingar fyrir 
landsm enn, eins og reynsla undan farinna  ára hefir því m iður sýnt.

E instakar greinar frv. þykir ekki þö rf að skýra«.


