
Nd. 172. Nefndarálit
uin frum varp  til laga um  loðdýrarækt og loðdýralánadeilcl.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Xefndin hefir yfirfarið  frum varp  þetta og er á einu máli um að leggja til, að 
það verði sam þykkt með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr.

a. F y rir  orðið „ landhúnaðarráðuneý ti“ í lok g re inarinnar  kom i: landbúnað- 
arráðherra .

b. Aftan við greinina bætist: E nda  skal hann  hafa y f irum sjón  með loðdýra- 
ræktinni í landinu.

2. Við 3. gr. Greinin orðist þannig :
Hver sá, er s tunda  vill loðdýrarækt eða loðdýraeldi, skal fá til þess leyfi 

viðkomandi hreppsnefndar eða hæ jars tjó rnar ,  enda hlíti h an n  í öllum greinum 
ákvæðum laga þessara og reglugerðar, er lan d b ú n að a rráð h erra  se tu r um  fram- 
kvæmd laganna. Nú syn jar  h reppsnefnd  eða bæ ja rs t jó rn  um  leyfi, og skal h ún  
þá láta um sæ kjanda í té skriflegar ástæður fvr ir  svnjuninni.  Getur þ á  um- 
sækjandi skotið máli sínu til landbúnaðarráðherra ,  er fellir u m  það fullnað- 
a rú rskurð ,  eftir að hafa leitað álits ráð u n au ts  í loðdýrarækt.

3. Við 4. gr. Greinin orðist sv o :
H reppur hver eða bæjarfélag er sérstak t leyfisumdæmi samkvæmt lögum 

þessum. Hafa h reppstjó ra r  í h reppum  og lögreglustjórar í kaupstöðum  eftir- 
lit með því, að hlý tt  sé lögum þessum  og reglugerð u m  fram kvæm d þeirra,
hver í sínu unulæmi. Hafi þeir s jálfir loðdýrarækt eða loðdýraeldi, skipar
viðkomandi h reppsnefnd  eða bæ jars tjó rn  annan  m an n  til eftirlits með því.

4. Við 5. gr. Greinin falli niður, og greinatala  breytist  sam kvæm t því.
5. Við 7. gr. F y rir  orðið „reglugerðinni‘‘ í endi g re ina rinnar  kom i: reglugerð.
6. Við 8. gr. Greinin orðist svo:

Óheimilt er að geyma loðdýr öðruvísi en í fulltryggum  loðdýragirðingum, 
eða annari  öruggzi vörzlu. Öli loðdýr skulu f ly tjast milli garða í öruggu búri.
Ef loðdýr eru  geymd í aðhaldi, skal skylt að flv tja  þau  í örugga vörzlu eða
lóga þeim, hvenær sein hætta  þvkir á, að dómi hreppsnefndar ,  að þau  kunni 
að sleppa ú r  aðhaldinu, svo sem vegna ísalaga.

7. Við 9. gr. F y rs ta  málsgrein orðist svo:
Bannað er að gera loðdýrum í aðhaldi eða loðdýragörðuin n okkurt  það 

ónæði að óþörfu, er eigendum verði t jón  að.
8. Við 12. gr. Greinin falli n iður, og greinatalan  breytist  samkvæmt því.
9. Við 13. gr. Aftan við greinina bætist: Heimilt er ráð h e rra  að fela Búnaðar- 

félagi ís lands eða Loðdýraræktarfélagi Islands um sjón  með starfi ráðu- 
nautarins.

10. Við 14. gr.
a. I stað orðanna „er stofnað er til að ti lh lu tun  landbúnaðarráðuney tis ins“ 

kom i: eftir þvi sem við verður komið.
b. Aftan við greinina bætist: sainkvæmt reglugerð.

11. Við 15. gr. Greinin falli n iður, og greinatalan  breytis t  samkvæmt því.
12. Við 17. gr. Greinin orðist svo:

Um loðdýrasýningar, sýningarsvæði og verðlaunaveitingar sé ákveðið í 
reglugerð. E r  heimilt að ákveða þar að leggja gjöld á loðdýraeigendur vegna 
sýninganna.

13. V i ð  18. gr.  Gre in in  fal l i  burt .



14. Við 19. gr. Tvær síðustu málsgreinar í greininni falli burt.
15. Við 21. gr. Síðari m álsgrein orðist svo:

R ík iss tjó rn inni er heimilt að ábyrg jast  lán, sem deildin tekur,  eða verð- 
bréf, sem h ún  gefur ú t  til sölu, þó ekki vfir 100 þ ú su n d  k ró n u r  á  næ stu  5 árum.

16. Við 22. gr. Orðin „eða 4 þús. k r .“ faíli hurt.
17. Við 24. gr. Aftan við greinina bætist: Skylt er lán takanda  að viðhalda tölu

h inna veðsettu dýra, en fækki þeiin, skal h ann  þegar endurgreiða af láninu í 
hlutfalli við rý rn u n  veðsins.
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