
396. Breytingartillögur
við frv. til 1. um varn ir  gegn iithreiðslu borgfirzku sauðfjárveikinnar.

Frá  landbúnaðarnefnd.
1. Við 4. gr.

a. í stað orðanna „fimmþættri gaddavirsgirðingu eða jafngildri girðingu ú r  
öðru efni“ i 1. málsgr. gre inarinnar komi: öruggri, fjárheldri girðingu.

b. e- og f-liður falli burt.
c. í stað þeirra komi ný r  liður, er verði e-liður, svo hljóðandi: Milli Hofsjökuls 

og Langjökuls.
d. Orðin „Milli Hofsjökuls og Langjökuls og“ í upphafi 9. málsgr. falli burt.

2. Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Til varnar frekari útbreiðslu veikinnar í Mýrasýslu vestan Norðurár, Mið- 

dalahreppi og Haukadalshreppi í Dalasýslu, Hæjarhreppi í Strandasýslu og 
Húnavatnssýslum vestan Hlöndu skal fram kva'iudaistjóra heimilt, í samráði 
við hlutaðeigandi sýslufulltrúa, að setja upp aðalvarnargirðingar, er kostaðar 
séu á sama hátt og girðingar þær, er um getur í I. gr„ j)ar sem hann telur hagan- 
legast, enda hafi hann þá fulla trvggingu fyrir, að sjúkt og grunað fé sé ein- 
angrað í heimalöndum eða sérstökum girðingum í viðkomandi héruðum.

Veita skal ú r  ríkissjóði til einangrunargirðinga 40 aura stvrk á hvern 
lengdarmetra, ef um ný jar  girðingar er að ræða, en ella minna, eftir tillögum 
framkvæmdarstjóra, enda samþvkki hann girðingarstæði, gerð girðinga og 
annað, er að því lýtur.

Að öðru leyti greiðist kostnaður við þessar girðingar ú r  sveitarsjóði eða 
sveitarsjóðum, ef fleiri en einn hreppur eru utn girðinguna í samlögum.

3. Við 6. gr.
a. í stað „og Skagafjarðarsýslu" í fyrstu inálsgrein komi: Austur-Húnavatns- 

sýslu austan Blöndu og Skagafjarðarsýslu.
b. Á eftir orðuniun „eftir fjártölu" í jiriðju málsgr. komi: eða með öðrum sýslu- 

sjóðsgjöldum.
4. Við 9. gr. Aftan við greinina bætist nýr málsliður, svo hljóðandi: Verði 

ekki settar upp aðalvarnargirðingar þær, sem um getur i 5. gr„ er heimilt að 
veita einstökum bændum á því svæði stvrk sainkv. þessari grein.

5. Við 11. gr. Aftan við greinina k o m i :
Heimilt er fram kvæm darstjóra  að fyrirskipa merkingu á sauðfé á öllum 

sýktum og grunuðum  svæðum, og er þá öðrum óheimilt að nota samskonar 
merki á fé sitt.

6. Við 19. gr. Fvrri  rnálsgr. gr. orðist svo:
Landbúnaðarráðherra  er heimilt, eftir tillögum fram kvæm darstjóra, að 

gera hverja þá ráðstöfun, er hann álítur nauðsvnlega til að h indra útbreiðslu 
veikinnar og ú trým a henni, þar á meðal ráðstafa sjúku og grunuðu fé, ef eigi 
næst samkomulag á annan hátt, og greiða eigendum bæ tur fvrir, eftir mati 
dóinkvaddra manna.


