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til þingsályktunar um útflutning hrossa. !

F lutningsm .: G unnar Sigurðsson. j

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að leita samn-l 
inga við skipafjelögin, sjerstaklega Eim skipafje lag íslands, um lækkun á flutn- 
ingsgjaldi á útfluttum hrossum , og ennfrem ur að beita s jer fyrir því, að Þjóð-i 
ver jar  lækki toll á sm áhestum  (ponies). j

G r e i n a r g e r ð .

E ins og kunnugt er, heflr verð á islenskum  hrossum læ kkað mjög) 
mikið á erlendum m arkaði nú siðustu árin. Útflutningskostnaðurinn er hins- 
vegar svo hár, að hann nem ur alt að þriðjungi söluverðs erlendis, og það 
sem verra er, að skipafjelögin neita stundum að flytja hross út þegar versl 
gegnir, seinni hluta sum ars. Þar sem það mun alm ent viðurkent, að fækka 
beri hrossum  í flestöllum sveitum landsins, er afarnauðsynlegt, að ekki taki; 
fyrir útflutning, en að því getur rekið, ef útflutningsgjaldið læ kkar ekki.

Þar sem nú Eim skipafjelags íslands er allm jög upp á stjórn og þingj 
komið, virðist einsætt, að kom ast mætti 'að sam ningum  við það um lækkun 
flutningsgjalds, einkanlega þegar litið er um annan flutning, eins og alltítt mun^ 
einkum um m iðsum arið. '

Arið 1927 var jeg nokkurn  tím a i Þýskalandi og kynti m jer  sölum ögu- 
leika á sm áhestum , sendi síðan sýnishorn, sem seldist mjög sæmilega. A sm á- 
hestum er þar allhár tollur, en ým sir  Þ jóðverjar , er je g  talaði við og kunnir  
voru hestaverslun. töldu liklegt, að lækkun mundi fást á tollinum. Jeg  mintist 
á málið við sendiherra íslands í K aupm annahöfn , og tók hann vel og vinsam - 
lega i að leita sam ninga um þetta, en siðan hefí jeg ekki heyrt um það mál. 
Fengist veruleg læ kkun á tolli, vona jeg  fastlega, að selja mætti eitthvað af 
hrossum i Þýskalandi.

N ánar i framsögu.


