
Nd. 508. Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 frá  27. m aí 1938, um  v arn ir gegn útbreiðslu m;eði- 
veikinnar og stuðning til bænda, er beðið hafa  tjón  af henni.

F rá  Skúla G uðm undssyni.

1. Við 1. gr. í stað „laganna“ í upphafi g re inarinnar kem ur: laga nr. 45 1938,
2. Við 2. gr. í stað „laganna“ í upphafi gr. kem ur: sömu laga.
3. Við 3. gr. í stað „laganna" i upphafi gr. kem ur: sömu laga.
4. Við 4. gr. G reinina skal orða svo:

5. gr. laga nr. 39 1939 skal orða svo:
22. gr. laganna orðist svo:
Nú hefir fram kvæ m danefnd l'engið skýrslu  um  tjón  bænda af völdum  mæði- 

veikinnar, og skal hún  þá skipta því fé, er fjárlög  ákveða, í h lu tfa lli við þann 
tekjum issi, er þeir hafa orðið fv rir  af völdum  veikinnar, enda sé ja fn fram t höfð 
hliðsjón af afkom um öguleikum  þeirra  að öðru leyti. Þannig  skal þeim, er vegna 
m ikils fram fæ rsluþunga eða an n a ra  orsaka hafa sérstaklega erfiðar ástæður, 
veittur hlutfallslega h æ rri s ty rk u r en öðrum , en heim ilt er að lækka eða fella 
n iður sty rk  til þeirra, sem að áliti fram kvæ indanefndar eru  svo vel efnum  búnir, 
að þeir geta komið upp nýjum  bústofni án  aðstoðar.

5. A eftir 4. gr. kem ur ný gr„ sem verður 5. gr., svo h ljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

6. Við 5. gr. (sem  verður 6. g r.). G reinina skal orða svo:
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella ineginm ál þe irra  og megin- 

mál 1.— 1. gr. laga nr. 39 1939 inn i lög nr. 45 1938 og gefa þau ú t svo breytt.
7. Fvrirsögn  frv. skal orða svo:

F rum varp  til laga um brevting á lögum nr. 45 1938, um varn ir gegn útbreiðslu 
m æ ðiveikinnar og stuðning til bænda, er beðið hafa tjó n  af henni, og á lögum nr. 
39 1939, um  breyting á sömu lögum.


