
Ed. 82. Frnm varp

til laga um vigt á síld.

Flutningsmaður: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
ðll síld, sem seld er bræðsluverksmiðjum til vinslu, skal hjer eftir

vegin.
Við vigt á síld skulu notaðar þar til hæfar vogir, er taki i einu að 

minsta kosti innihald eins mælikers sildar ásamt tæki þvi, sem síldin er 
vegin i.

Eitt mæliker skal rúma 135 kg. af síld.

2. gr.
Þar, sem sild er vegin samkv. 1. gr., ber hlutaðeigandi yfirvaldi að 

löggilda nægilega marga vigtarmenn, sem annist vigt á síldinni jafnóðum og 
hún er afhent kaupanda. Vigtarmenn sjá um, að vogir þær, sem notaðar eru, 
sjeu löggiltar og skoðaðar árlega áður en byrjað er að nota þær.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50 kr. til 5000 kr.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin ákvæði 11. gr. tilskipunar um 

mælitæki og vogaráhöld, frá 13. mars 1925, að því leyti, er þau samrýmást 
ekki lögum þessum. Svo falla einnig úr gildi önnur lagaákvæði, sem koma i 
bága við þessi lög.



5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Sú óregla hefir gilt að nndanförnn, að verksmiðjnr þær, sem sild kanpa 
til vinslu, hafa notað vigt og mælingu á síld sitt á hvað við kanp á henni, og 
hefir það eiugöngu farið eftir geðþótta verksmiðjanna, hver aðferðin hefir verið 
notnð. Hafa og þan mæliker, sem notnð hafa verið af hinum ýmsu verksmiðjum, 
reynst mismunandi stór, svo allmikið hefir borið á milli nm stærð þeirra, þó hafi 
átt að tákna eitt og sama, eina og hálfa strokktunnn, eða eitt sildarmál, eins og 
það er jafnaðarlega nefnt i daglegu tali.

Þá er og knnnngt, að þær verksmiðjur, sem vega sild sem þær kanpa, 
telja ekki allar sama þnnga í einn mælikeri, sem þó er lagt til grundvallar við 
útreikning á verði sildarinnar.

Með það fyrir augum, að einhverjn verði slegið föstn i þessnm efnum, er 
þetta frv. fram komið, og mnn láta nærri, að V/» strokktunna af nýrri sild vegi 
nm 135 kg., og er því farið fram á í frv., að sú þyngd verði ákveðin i einn mælikeri.


