
113. Frum varp

til laga um einkasölu á útfluttri síld.

Flutningsm.: Ingvar Pálm ason og Erlingur Friðjónsson.

1. gr.-

Frá 1. mai 1928 skal vera einkasala á allri saltaðri og kryddaðri sild 
eða verkaðri á annan bátt til úlflutnings á íslandi eða i islenskri landbelgi, og 
nefnist þessi einkasala »Sildareinkasala íslands«.

2. gr.

Útflutningsnefnd hefír yfírstjórn á öllum  fram kvæ m dum  einkasölunnar. 
F im m  menn eiga sæti i þeirri nefnd, og skulu þeir allir vera búsettir við 
EyjaQörð eða Siglufjörð, eða hafa aðsetur þar að minsta kosti frá m iðjum  
júni til septemberloka. F rír a f nefndarmönnunum skulu kosnir m eð hlutfalls- 
kosningu i sameinuðu þingi til þriggja ára, i fyrsta sinn á A lþingi 1928, en



tveir tilnefndir til þriggja ára i senn, annar af verklýðssam bandi Norðurlands, 
en hinn a f Útgerðarmannafjelagi Akureyrar, eða víðtækari fjelagsskap útgerðar- 
manna norðanlands þegar hann er stofnaður. Jafnmargir varam enn sjeu kosnir.

3. gr.

Útflutningsnefnd ræður tvo framkvæmdarstjóra, er sjeu ja fn ir að vö ld- 
um. Skulu þeir hafa skrifstofu á Siglufirði y fir  síldveiðatímann. Fram kvæm dar- 
stjórarnir hafa á hendi i um boði útflutningsnefndar alla daglega stjórn og um- 
sjón einkasölunnar. Sje fram kvæmdarstjóri ráðinn innan nefndarinnar, tekur 
varam aður v ið  sæti hans i nefndinni.; Kosning fram kvæmdarstjóra er þvi að- 
eins gild, að hann fái minst 3 atkvæði.

4. gr.

Pessi eru störf framkvæmdarstjóranna:
1. Að ákveða i sam rðði v ið  útflutningsnefnd, hve snemma árs einkasalan

byrjar, að taka á m óti sild til verkunar og hvenær hún hætti því árlega.
2. A ð  setja umboðsmenn, er hafa eftirlit m eð allri vinnu í hverri verstöð,

þar sem sild er verkuð til útflutnings. Ákveða þessir umboðsmenn, i sam- 
ráði v ið  útflutningsnefnd og fram kvæmdarstjóra, um alla m eðferð á sild- 
inni, flokkun eftir gæðum, umbúðir um síldina o. fl. Enga sild má salta, 
krydda eða verka á annan hátt til útflutnings, nema með leyfi þessara 
umboðsmanna einkasölunnar.

3. A ð  selja alla saltaða og kryddaða sild, eða verkaða á annan hátt, fyrir
einkasöluna og skila til síldareigenda andvirði allrar síldar, er einkasalan 
selur, jafnótt og andvirðið greiðist, að frádregnum kostnaði við starfrækslu 
einkasölunnar og þvi, er legst í sjóði. Hafi einkasölunni verið afhent meira 
a f síld til sölu en hún hefir getað selt i það sinn, skiftist andvirði þeirrar 
sildar, er seld hefir verið, hlutfallslega m illi allra, er búnir eru að afhenda 
sild til útflutnings.

4. A ð  gera tilraunir m eð nýjar aðferðir v ið  verkun sildar og opnun nýrra 
markaða og hafa aðrar fram kvæ m dir m eð höndum, er fram kunna að 
verða teknar i reglugerð hjer að lútandi og erindisbrjefum þeim, er fram- 
kvæmdarstjórunum verða sett.

5. gr.

' Fram kvæm darstjórninni er heim ilt að taka fje að láni út á sildina, 
jafnótt og hún er fu llverkuð til útflutnings, og skifta þv i i rjettum hlutföllum 
m illi síldareigenda, eftir vörum agni, er þeir hafa afhent einkasölunni.

6. gr.

Nú  er nauðsynlegt, vegna einkasölunnar eða verkunar á sild til út- 
flutnings, að tryggja einkasölunni afnot a f bryggjum  eða landi, er einstakir 
menn eiga eða ráða yfir, og getur ríkisstjórnin látið taka það til afnota, eftir 
tillögum  einkasölunnar, fyrir leigu, er dóm kvaddir menn meta.



7. gr.

A llir, sem hafa rjett til að veiða eða verka sild á íslandi eða i islenskri 
landhelgi, eiga rjett á, að einkasalan taki til sölu það a f góðri síld, sem verkuð 
er eftir fyrirmælum útflutningsnefndar og samkvæmt Ieyfl hennar og afhent á 
löggiltri höfn, eða þar, sem stjórn einkasölunnar ákveður, frá þeim  degi, þegar 
nefndin leyfir sildarverkun, og til þess dags, er síldarverkun hættir að boði 
útflutningsnefndar það ár. En skyldir eru þeir, sem ætla að hafa sild til út- 
flutnings, að hafa tilkynt einkasölunni skriflega fy rir 20. mars ár hvert, hversu 
m ikið þeir ætla sjer að flytja út a f síld það ár, og ákveður siðan einkasalan, 
hvort hlutaðeigandi fær að flytja út alt það, sem hann heflr ætlað sjer, eða 
hluta a f þvi, og hve m ikinn; enda skal það tilkynt fram leiðanda i siðasta lagi 
fy rir 1. jún i ár hvert.

8. gr.

M yndaðir skulu tveir sjóðir, varasjóður og útbreiðslusjóður, og skal 
renna i hvorn sjóð 7<0/° a f andvirði seldrar sildar. Sjóðum  þessum skal stjórn- 
að a f útflutningsnefndinni.

9. gr.

Reikningsár einkasölunnar skal vera frá 1. mai til 30. april ár hvert. 
Stjórn einkasölunnar skal fyrir lok maimánaðar árlega birta i Lögbirtinga- 
blaðinu endurskoðaðan reikning einkasölunnar og skýrslu um störf hennar á 
liðnu reikningsári.

10. gr.

H eim ili einkasölunnar og varnarþing er á Akureyri.

11. gr.

Einkasalan er ekki útsvarsskyld.

12. gr.

Ríkisstjórnin skipar tvo endurskoðendur einkasölunnar og tvo til vara 
og ákveður þóknun fyrir störf þeirra. Hafa þeir altaf aðgang að reikningum 
einkasölunnar.

13. gr.

Laun fram kvæmdarstjóra skulu ákveðin af útflutningsnefnd, en þókn- 
un útflutningsnefndarinnar a f rikisstjórninni. Fram kvæm darstjórar ráða sjer 
starfsmenn, svo sem þeir telja nauðsynlegt, en útflutningsnefnd ákveður laun 
þeirra.

14. gr.

Atvinnum álaráðuneytið semur reglugerð um skoðun á sild og nánari 
fram kvæ m dir einkasölunnar.

15. gr.

Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum , er settar kunna að verða 
samkvæmt þeim , varða sektum, frá 1000— 100000 krónum, og getur einkasalan, 
e f brot er itrekað, neitað að taka til sölu útflutningssíld frá þeim , sem brotið 
hefír.



Mál út a f brotum gegn lögum þessum skulu rekin sem almenn lög- 
reglumál.

16. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög frá 15. jún i 1926, um sölu 
á sild, og lög frá 26. nóv. 1919, nr. 56, um skoðun á síld, svo og ö ll önnur 
lagaákvæði, sem kom a i bága við þetta.

17. gr.

Lög  þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Það hefír með ári hverju komið berar og greinilegar í ljós, að leita verð- 
ur einhverra öflugra ráða til þess að koma skipulagi á síldarútveg landsins, sjer- 
staklega það, er snertir sölu sildarafurða.

Eru þeir menn, er fengist hafa við sölu síldarafurða að undanförnu, orðn- 
ir vonlausir um að geta rekið söluna með sama fyrirkomulagi og viðgengist 
hefír að undanförnu, þar sem algert skipulagsleysi hefír rikt í framkvæmdinni. 
Sýna tilraunir, sem gerðar hafa verið i þá átt að koma sölu síldarafurðanna i 
annað form en áður hefír viðgengist, að allsterkar kröfur eru komnar fram um 
það frá seljendunum sjálfum, að Alþingi styðji framleiðendur og seljendur síldar- 
afurðanna í þvf að koma skipulagi á þennan atvinnurekstur.

Þetta frumvarp gerir ráð fy iir  nokkurskonar lögskipuðu samvinnufjelagi, 
þar sem yfirstjórn sje kosin að mestu leyti af löggjafarþingi þjóðarinnar, en að 
öðru leyti af fjelagsskap framleiðenda og verkalýð þeim, sem næst stendur þess- 
um atvinnurekstri. Er þessi leið farin af þvi, að sýnt þykir, að ekki muni takast 
að koma skipulagi á þennan atvinnurekstur, nema Alþingi hjálpi til þess með 
lögum, er þjappi öllum, sem við hann fást, i eina heild, er veiti þeim betri að- 
stöðu en verið hefír áður, þar sem sýnt þykir, að ekki muni verða samkomulag 
um, að ríkið taki sildarsöiuna algerlega i sinar hendur, eins og þegar er komið 
fram frumvarp um í háttv. efri deild.


