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um frv. til lai>a 11111 fóðurtrygí>iuí>arsjó(Si.

F rá  miuui lil. landhimaðanu'fiular.

Höfuðefni frv. þessa er það, að sýsluuefiulum oí> hæ jars t jó rnum  er heim- 
ilað að gera sam þykktir  um stofinm fóðurtryggiugarsjóða, hverri fyrir sýslu- 
félag sitt eða bæjarfélag. Eftir  að sam þykktin  hefir fengið löglegt sam þykki og 
staðfestingu ráðlierra er hún  bindaiuli fyrir  alla Inifjáreigendur, að því undan- 
teknu þó, að hreppsfélög, þar sem fóðurljirgðafélög eru starfandi, gcta skorazt 
undan þátttöku í fóðurtryggingarsjóðnum . IH e r  sjóður á að fá þriggja m anna 
stjórn, tvo kosna af sýslunefnd eða bæ jars tjó rn  og hinn þriðja skipaðan af land- 
búnaðarráðlierra. Ekkert  segir frv. uin ]>að, livort m enn þessir eigi að vera 
launaðir eða þeir eigi að vinna kauplaust. Þessi þriggja m anna  s tjó rn  á svo 
árlega að afla sér yfirlits um  ásetningu í um dæ m i sínu, og telji hún, að rannsókn 
lokinni, hættu  á, að einhverja búfjáre igendur skorti fóður, á hún að verja sjóðn- 
um til kaupa fóðurbætis, ef ekki er unnt að tryggja ásetiiingu á amian liátt. Ef 
fóðurskoriur verður h já  einstökum m önm un, á að lána fóðurbæti vaxtalaust, 
en ef a lm ennur fóðurskortu r  verður vegna óvenjulegra harðinda, er heimilt að 
láta nokkuð af fóðurforða endurgjaldslaust til þeirra, sem verst eru stæðir. - -  
Ríkissjóði er ætlað að leggja fram  allt að 75000 kr. á ári til fóðurtryggingarsjóð- 
anna.

Það eru fráleitt sk iptar skoðanir um, að vinna heri af alefli gegn fóðurskorti 
búfjár,  meðal amiars með lagasetningu. Það skortir eigi lieldur, að löggjöfin 
liafi látið þessi mál til sín taka. Á síðustu á ra tugum un liafa verið sett f jölm örg 
lög sum part til að fyrirbyggja fóðurskort og sum part til að ráða bæ tur á hon- 
uiii, ef liami ber að höndum. Yeigamestu lagaákvæðin, sem að þessu máli lúta, 
eru annarsvegar forðagæzlulögin og hinsvegar I\'. kafli búfjárræ ktarlaganna, 
um  fóðurhirgðafélög. Forðagæzlulögin leggja þá skyldu á herðar liverjum ein- 
stökum búfjáreiganda, að tryggja fénaði sínuni nægjanlegt fóður í öllu venju- 
legu árferði. Eorðagæzlumenn, sem kosnir eru i hverjum  hreppi, eiga að liafa 
eftirlit með, að þessu sé hlýtt. Og ef út af ber, getur hreppsnefnd neytt hlutað- 
eigandi búfjáreiganda til að auka fóður eða fækka fénaði, svo að öruggt þyki, 
að ekki stefni til vandræða. Hér virðist rétt slefnt. Það er fuilkomlega ré ttm æ tt  
að krefjast þess, að menn sýni þá ábyrgðartilfinningu, að þeir stofni eigi fén- 
aði sinum í voða með slæmri ásetningu. Afleiðingar þessa kom a jafnaðarlega 
ekki aðeins niður á s já lfum  þeim, lieldur og á sveitungum þeirra, sem í lengstu 
lög reyna að lilaupa undir bagga. Það sýnist þvi eðlilegt, að reynt sé að skerpa 
ábyrgðartilfinningu nianna i þessu cfni svo sem auðið er, stuðla að því, að þeir 
liafi sjálfir forsjá  fyrir sér, en treysti ekki amiara forsjá. ()g liitt er líka eðli- 
legt, að ]x>ir, sem mest eiga á liættu, ef illa fer, fái ihlutunarrétt. En það er mjög 
liætt við, að frv. þetta, ef að lögum yrði, m undi siður en svo örva memi til var- 
legrar ásetningar. Þeir, sem tillmeighigu hafa  luift til að „setja á guð og gadd- 
inn“ , m undu eftirleiðis freistast til að setja á fóðurbirgðasjöðinn og gaddinn.



Þegar m enn fy rirfram  vita það, að ('f heyleysi ber að höndum, þurfa  þeir ekki 
annað en að snúa sér til s t jó rnar  fóðurbirgðasjóðsins og fá þar lán með vildar- 
k jörum , jiá er horfið talsvert af því aðhaldi, sem m enn hafa  haft til að tryggja 
sér fóðurliirgðir, Og þcssi hætta er ennþá meiri fy rir  það, að félagsskapnum er 
ætlað að ná yfir svo stór svæði. Kennir j)ar tvennt til greina. Fyrst og frem st 
jiað, að stjó rnendum  sjóðsins er með öllu ókleift að hafa nokkurt eftirlit með 
ásetningu félagsmanna. Það eftirlit m un  jiykja fullerfitt innansveitar, livað j)á 
ef um  lieilt sýslufélag er að ræða. Hinsvegar er og á j)að að lita. að Jæss stærri 
sem félagsskapurinn er og jæss fleiri þeir, sem byrðarnar  eiga að l)era. Jiess 
ósárara  er m önnum  yfirleitt um, ])ó eitthvað heri út af.

E inm itt  í J)essu efni er stefnt til a f tu rfa ra r  frá  gildandi lögum, sein binda 
fóðurbirgðafélögin við hreppam örk. Hver h reppur á að vera félag út af fy rir  sig. 
1 ])vi liggur mikil trygging fyrir, að sjöðirnir verði eigi misnotaðir. Og öll sann- 
girni m ælir með, að h repparn ir  hafi algert sjálfsforra 'ði í þessu efni. Margir 
h reppar hafa komið sér þannig fyrir, að ])eir þurfa  eigi að kvíða fóðurskorti, 
hvernig sem vetrar. Og það er naum ast réttlátt að neyða ])au hreppsfélög inn i 
kostnaðarsam an félagsskap fyrir  ])að eitt, að önnur hreppsfélög innan sömu 
sýslu hafa eigi sýnt sam skonar fyrirhyggju. Það m undi og sízt verða til þess 
að örva m enn til að safna fyrningum  og kom a sér á þann veg upp forðabúrum  
á eigin spýtur.

Þá er og vert að henda á það, að löggjöf þessi, ef alm ennt yrði notuð, mundi 
hafa lalsvert veruleg útgjöld i för með sér fyrir  ríkissjóð. Xú m á vitanlega með 
ré ttu  segja, að eðlilegl sé, að rikissjóður hlaupi undir bagga þegar reglulegt harð- 
æri ber að höndum, svo sem verið hcfir í Xorður- og Austurlandi nú i vetur. En 
þegar slíkt ber að, má a'tla, að þing og stjórn  geri það, sem auðið er, til að kom a 
i veg fyrir  vandræði og létti m önnum  byrðarnar, eftir því sem fæ rt þykir. Hitt 
getur engan veginn talizt eðlilegt, að ríkissjóður þurfi í venjulegu árferði að hafa 
stórfelld útgjöld við að verja meun fóðurskorli og kom a í veg fyrir  felli.

I sam ræ m i við það, sem hér hefir sagt verið, leggur minni hl. lil, að frv. 
verði fellt.

Alþingi, 21. apríl 19,‘1().
Pé tu r  Hagnússon.


