
Nd. 460. Nefndarálit
uni frumv. til 1. um  brevt. á 1. nr. 32 8. sept. 1931, um  búfjárrækt.

F rá  landbúnaðarnefnd.

F rum varp  þetta, er gerir dálitlar breytingar á þeim köfJum búfjárræktarlaganna, 
setn fjalla um nautgriparæ kt og hrossarækt, er í fyrstu samið af búnaðarþingi. Það 
hefur síðan gengið í gegnum efri deild og tók þar nokkrum  brevtingum. Helztu brevt- 
ingar, sem frv. gerir við búfjárræktarlögin , eru þessar:

1. Nautgriparæktarfélögum er heimilað að stofna með sér sambönd, enda standi 
ekki færri félög en 6 að sam bandsstofnuninni með ekki færri en 1000 kýr. Gegn 
ákveðnum skilyrðum fá sambönd þessi styrlv ú r  ríkissjóði, er nem ur 1 kr. á 
hverja árskú. Þetta getur aldrei orðið nema óverulegur útgjaldaauki fyr ir  ríkis- 
sjóð, en mundi efla nautgriparæktina, ef vel yrði á haldið.

2. Æ tlazt er til, að ríkið setji á stofn uppeldis- og kynbótastöð fyr ir  stóðhesta, þar 
sem aldir væru upp úrvals kynbótagripir. Ráðgert er, að uppeldisstöð þessi verði 
í sambandi við væntanlegt tilraunabú atvinnudeildarinnar, og yrði það þá einn 
þáttur þeirrar starfsemi.

3. Þá er nokkuð breytt til um fyrirkomulag hrossasýninganna. Að undaníörnu  
hefur einungis verið um héraðssýningar að ræða. En með brevtingum þessum er 
lagt til, að teknar verði upp sérstakar sveitasýningar, sein yrðu þá nokkurs 
konar undirbúningur héraðssýninganna. Kostnaðarauki frá því, sem verið hcf- 
ur, fyrir  rikissjóð mundi aðeins nema nokkrum  hundruðum  króna árlega.

4. Þá er það nýmæli tekið upp í frv. þetta, að Ieyfa biinaðarsainböndum að reka 
veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og þolprófun hrossa. Ahættulaust 
virðist að heimila ráðherra að veita slíkt leyli, en nokkurn  fjárhagslegan stuðn- 
ing gætu samböndin af þeim haft í vissum tilfellum.

5. Þá er loks lagt til, að verðlagsuppbót verði greidd á styrki, sem greiddir eru sam- 
kvæmt búf,járræktarlögunum. Þetta er eðlileg krafa, þar sem styrkir þessir eru 
því nær eingöngu notaðir til kaupgreiðslna.
Að öllu athuguðu legg'ur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með svo-

felldri
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Við 2. gr. Greinin orðist svo:
30. gr. laganna, sein verður 38. gr., orðist svo:
Heimilt er ráðuneytinu að setja á stofn up]ieldisstöð fyr ir  stóðhesta og starf-

rækja undir umsjón og eftirliti Búnaðarfélags íslands.
Landbúnaðarráðherra  setur reglugerð, að fengnum tillöguin Búnaðarfélags ís- 

lands, um starfrækslu uppeldisstöðvarinnar.

Alþingi, 12. maí 1941.
Bjarni Ásgeirsson, Jón  Pálmason, Steingr. Steinþórsson,

form. fundaskr. frsm.
Asg. Ásgeirsson. Pétur Ottesen.


