
Nd. 363. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 75 27. juní 1941, um varn ir  gegn útbreiðslu nokkurra  
næm ra sauðfjársjúkdóm a og stuðning til bænda, er bíða tjón af þeim.

F rá  ineirí hl. Iandbúnaðarnefndar.

Landbúnaðarnefnd hefur ekki getað orðið sammála um mál þetta. Jón  Pálmason, 
sem jafnfram t er flutningsmaður þess, vill láta sam þykkja það, en undirr i tað ir  nefnd- 
armenn vilja vísa því frá. PO m un gera sérstaka grein fy r ir  afstöðu sinni til málsins.

Nefndin sendi frv. til álits og um sagnar búnaðarþings, svo og sauðfjársjúkdóma- 
nefndar. Lögðu báðar þessar stofnanir á móti málinu, og fylgja álitsgerðir þeirra hér 
á eftir.

1. Tillaga búnaðarþings.
Búnaðarjiing getur ekki fallizt á að leggja til við Alþingi, að frum varp  til laga um 

breyt. á lögum nr. 75 27. jún í 1941, um varn ir  gegn útbreiðslu n o k kurra  næm ra sauð- 
f jársjúkdóm a og stuðning til bænda, er bíða tjón af þeim, verði sam þykkt í þeirri 
mynd, sern það liggur fyrir, en mælir með því, að lögunum sé breytt þannig, að á eftir 
27. gr. 5. lið komi ný  málsgr., svo hljóðandi:

„Auk þess komi til greina fjáreigendur á mæðiveikisvæðunum, er koma sér upp 
fjárstofni þannig, að aðstaða þeirra verði hliðstæð við bændur, er styrks njóta.“ 

(Samþvkkt á búnaðarþingi 1942, með 18 samhlj. atkv.)

2. Álit sauðfjársjúkdóm anefndar.
Sauðfjársjúkdóm anefnd leyfir sér að láta uppi eftirfarandi álit sitt um frv. á þskj. 

11, eftir beiðni landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis:



Frv. þetta felur í sér mjög verulegar l)revtingar á gildandi iögum að því er snertir 
stuðning til þeirra manna, er lnða tjón af völdum sauðfjársjúkdóma.

1. Állur s tyrkur til vegabóta á fjárpestarsvæðunum  mundi hverfa, svo og auka- 
ja rð ræ k ta rs ty rku r  og stvrkur til nýrra  fvrirtækja, sem gera framleiðslu bamda verð- 
mæta eða fjölbrevtta.

Þetta  telur sauðfjársjúkdóm anefnd varhugavert. Þótt svo hafi verið tvö síðustu 
árin, að þessir styrkir hafi ekki numið mjög verulegum upphæðum, koma þeir, eink- 
um þar, sem veikin er í byrjun, að góðum notum og skapa varanleg verðmæti. Sú 
mikla atvinna, sem nú er víða, getur einnig þverrað skyndilega. Þá er ekki úr vegi að 
auka þessa hjálp  aftur, eftir því sem við á.

2. Ætlazt er til, að uppeldisstyrkur verði lögfestur og verði kr. 25.00 á hvert lamb 
á þeim heimilum, þar sem veiki hefur verið í eitt ár, og brevtist upphæðin eftir verð- 
lagsvisitölu, sem þó er mjög óljóst, hvernig reikna skuli. Það ákvæði út af fyrir  sig, 
að s ty rkurinn  breytist eftir verðlagsvísitölu, getur nefndin fallizt á, enda verði sett 
skýr ákvæði um það, hvernig sú visitala sé fengin, sein miða skal við.

Á þetta nýja  ú th lu tunarfyrirkom ulag  væntanlega að koma í veg fyr ir  þá „rót- 
grónu“ óánægju, sem talað er um í greinargerð frum varpsins með úth lu tun  sauðfjár- 
sjúkdóm anefndar á uppeldisstyrkjum  undanfarið. Annars er ekki að furða, þótt 
óánægja komi fram, ef víða er jafnmikið hallað réttu ináli um frainkvæmd þessara 
mála og í greinargerð frumvarpsins. Það er rangt, að nokkur verulegur ágreiningur 
hafi vérið um úthlutunaraðferðir. Upphæð stvrk ja  hefur af tur á móti þólt lág, en þar 
er ú th lu tunarnefndin  bundin  af fjárveitingu Alþingis. A siðasta ári gat nefndin þó 
fengið leyfi r ík iss tjó rnar til þess að úth luta  allmiklu hærri upphæð en fjárlög tiltóku, 
og var það gert, eins og hjálögð skýrsla um úthlutun sýnir. Það er og mjög rangt, sem 
segir í greinargerð, að menn, sem byrja  að eignast fé, fái „enga aðstoð fy rr  en fc þeirra 
fer að drepast um fram  20% á ári.“ Sannleikurinn er sá, eins og hjálagðar reglur sýna, 
að menn fá uppeldisstyrk, ef meira þarf til alls viðhalds á ærstofninum  en 20rí .  Venju- 
legt viðhald er talið 15— 17%, og skýtur hér mjög skökku við, nema þ \ í  aðeins, að 
ætlazt sé til þess, að sauðfjársjúkdóm anefnd geri ro llurnar eilífar.

Nefndinni er það ljóst, að erfitt muni vera að úthluta þessu styrktarfé svo, að 
engir verði óánægðir. Reynslan sýnir, að nærri eins oft er óánægjan y fir  þvi, að aðrir  
fái of mikið, eins og þvi, að aðili s jálfur fái of lítið. En úr þessu m un  frumvarpið alls 
ekki bæta, nema síður sé. í greinargerðinni er gert mikið úr ótta m anna við að setja 
lömb á, þegar veiki er komin í féð. Þessi ólti er nú víðast að hverfa, sem betur fer. Því 
meira, sem sett er á, því fljótar velst ú r fénu það, sem næmast er, og því fyrr  er hægt 
að koma upp sterkari fjárstofni. Nú gerir frumvarjiið ráð fvrir  því, að fullur styrkur 
sé veittur á öll ásett lömb h já þeim, sem veikina hafa haft í fé sínu í eitt ár, og þá 
einnig h já  þei.m, sem búsettir eru í þeim héruðum, sem veikin er lniin að hreinsa úr 
það næmasta af fénu og nú fyrst eru að koma fvrir  sig bústofni. Þeir hafa því koinizt 
h já  hinu mikla tjóni af völdum veikinnar, er hún  flæddi yfir. Samkvæmt núgildandi 
ákvæðum fá þessir menn bætt að allverulegu leyti vanhöld á fé sínu, sem fara yfir 
venjulegt viðhald fjárstofnsins á sama hátt  og bændur. En ineð frum varp inu  er þeim 
auk þess æ tlaður bústofnsstyrkur, sem þeir geta ákveðið sjálfir, þ. e. eftir því, hve 
mörg lömb þeir setja á. En hvað um hina, sem búa á næstu griisum og geta fengið 
veikina á hverri stundu? Þeir m undu óðar krefjast hins sama fyrir sig, og lítil sann- 
girni í að neita þeim, jiví aðeins örlítill stignninur væri á hættunni. Nú cru ekki eftir 
á  landinu meira en )f, til Vj, sauðfjárstofnsins, sem ekki vofir liráð hætta v fir  af ein- 
hverri þeirri veiki, sein lögin taka til. Úr þessu er þá orðinn a llsherja r s ty rkur til bú- 
stofnsauka, en það cr mál, sem ekki ætti að blanda inn í pestarvarnirnar, j)ótt ein- 
hverjum  kynni að þykja það athugandi út af fyrir  sig.

Að öðru leyti er frumvarpið einnig óvandvirknislega ú r  garði gert. Ekki er 
gerð nein grein fyrir  verkunum  þess eða kostnaði við framkvæmd, ef að lögum yrði. 
Enginn m u n n r  er gerður eftir þvi, hvaða veiki er í fénu, né eftir því, hversu mikið 
fellur eða hve hratt, en á jiessu öllu er mjög mikill m unur, og þörf fyr ir  styrk því mjög



mismunandi. Engin ákvæði eru um það, hversu lengi styrk skuli veita, né hversu mik- 
ill missir þurfi að vera til þess að styrkveitingum sé haldið áfram, og virðist helzt, að 
sá, sem einu sinni er kom inn á styrk, skuli halda honum  ævilangt.

Loks gerir frumvarpið engan m un eftir aðstöðu bænda til þess að breyta um bú- 
skaparlag. Þó er vitað, að sums staðar er sauðfjárræktin  eini möguleiki bóndans til 
þess að komast af, og á nokkrum  stöðum er sauðfjáreignin aukaatriði í búrekstrin- 
um, en öll stig þar á milli eru til. Sauðfjársjúkdóm anefnd litur svo á, að ú th lutunar- 
reglurnar þurfi, eftir því sem unnt er, að taka lillit til a llra r  þeirrar  fjölbreytni í til- 
vikum, sem hér er drepið á, og hefur hún revnt að gæta þess i gildandi reglum. Nefnd- 
in nmndi því telja það mikla afturför, ef lögbundnar yrðu jafneinbæfar reglur og 
frumvarpið gerir ráð fyrir.

Þá þykir rétt að athuga lítils há tta r  fjárhagshliðina og aðrar skvldar afleiðingar 
l 'rumvarpsins, ef það yrði að lögum.

Allir þeir, sem áttu 200 ær eða fleiri, þegar pestin bvrjaði, eiga að fá fullan stvrk 
á öll sin lömb, þár til a 'rtalan er komin í 90% af því, sem áður var. Það segir sig nú 
sjálft, að bóndi, scm átti fullstórt lni, segjuni t. d. 400 ær, mundi sjá sér. hag í þvi, 
hvort sem hann notaði sér það eða ekki, að láta ærtöluna aldrei fara hæ rra  en í 050, 
og fá þannig fóðurkostnað lumbu sinna greiddan úr ííkissjóði. Aður en pestin kom, 
hefði hann  þurft að setja á 00—70 giuibrarlömb á ári. Ef liann setur nú á árlega 80 
löinb, en missir uinfram venjulegt viðhald 10—20 k indur árlega, fær hann  sinar vissu 
2000 kr. árlega ú r  ríkissjóði. ()g þó hann missi enga kind af völduni fjárpestanna, þarf 
hann ekki að inissa stvrkinn. Hann lógar þá 10—20 kindum  aukalega á hverju  ári, 
rý rustu  veturgömlu gim brunum  til þess að bæta stofninn og feitustu ánum, sem eru 
sauðarigildi, en læ tur æ rfjö ldann aldrei ná 860, því að það kostar hann  2000 kr. Þetta 
er vitanlega ágætt fyrir  hann, en ekki að sama skapi vist, að öðrum þyki það sann- 
gjarnt.

Þeir, sem áttu innan við 200 ær, eiga samkvæmt frum varpinu  að fá styrk  á öll 
lömb, þar til ærtalan  er kom in í 180, hversu fált sem þeir áttu áður en pestin kom. 
Margir þeir, sein hefðu nægilega stóra jörð, m undu nota sér þetla til þess að fjölga án- 
uni upp í 180, og halda þeim síðan í þeirri tölu til þess að halda styrknum  áfram. Eftir- 
farandi dæmi mundi vera naa ri saiini, ef imi mæðiveiki væri að ræða, en ef garnaveiki 
væri, inundi fjölgunin ganga örar, því að sú veiki fer hægar.

Segjuin, að bóndi adti 100 ær. Ef h ann  setur á til viðhalds 15— 17 gimbrarlömb á 
ári, inun Iáta nærri, að æ rnar  verði að jafnaði 8 vetra. Ef hann  setur á 20 lömb á ári, 
þarf hann  ekki að láta æ rnar verða eldri en 7 vetra að jafnaði. Nú fær h ann  mæði- 
veiki í fé sitt, en strax að liðnu einu ári setur hann ríflega á til þess að nota sér stvrk- 
inn. Dæmið verður þannig:

1. á r  100 ;er 15 lömb   „ kr. s ty rkur
2. 75 — 50 —   1250 — —
3. - - 95 — 40 - -    1000 —
4. — 105 — 50 —   1250 - -  —
5. — 125 — 55 — . . : ...................................................  1375 — —
6. -145  — 65 —   1625 — —
7. — 175 40 —   1000 — —

A þessum sjö árum  hefði bóndinn haft alls vfir svipaðar tek ju r  af búi sinu og 
áður þrátt fyrir  pestina og hefur fengið auk þess kr. 7500.00 verðlaun ú r  rikissjóði. 
Og enn gadi hann hæglega fengið 1000 kr. á ári ú r rikissjóði framvegis, þótt búið sé 
að stvrkja hann til þess því nær að tvöfalda bústofninn.

Þetta fyrirkomulag hlvti að verða geysikostnaðarsamt fyr ir  ríkissjóð, og áreið- 
a.nlega inundi það valda meiri óánægju en það fvrirkoiiiulag, sem nefndin hefur tekið 
upp, þótt ekki sé þar með fullyrt. að revnslan gæti ekki sýnt nauðsyn á að brevta 
þvi í einhverjum atriðum. Aðrar stéttir þjóðfélagsins m undu bera sig saman við



bæ ndur og gera k rö fu r fyrir sig. Jafnvel inundu allm argir bæ ndur kunna  þessu illa. 
svo ekki sé meira sagt.

Að þessu athuguðu getur nefndin ekki mælt með því, að frum varp  þetta eins og 
það nú  er nái fram að ganga. Hins vegar vill h ún  nota tækifærið og ítreka þá ósk, 
sem hún hefur áðu r  borið fram, að lögð verði fram  veruleg fjárhæð í sjóð, til þess að 
ekki þyrfti síðar að draga um of ú r  uppeldisstyrknum, ef svo færi, að f já rhagur ríkis- 
sjóðs þrengdist og erfitt yrði að fá nægilega fjárveitingu frá ári til árs. T reystir  sauð- 
fjárs júkdóm anefnd  því, að háttv irt  landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis beri 
í ram  tillögu í þá átt þegar á því Alþingi, sem nú situr, og beiti sér fyr ir  samþykkt 
hennar.

Virðingarfyllst.

Sigurður Tómasson. Gunnar Þórðarson. Ingim ar Jónsson.
Jón  Sigurðsson. Pétur Bjarnason.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

Meiri hluti nefndarinnar er efnislega sammála athugasemdum þeim, sem hér eru 
birtar. Vill hann  leggja áherzlu á eftirfarandi:

1. Meiri hl. getur ekki fallizt á, að enn sem komið er sé rétt að fella niður styrkveit- 
ingar þær, sem heimilaðar eru í lögunum til vegabóta, jarðabóta og nýrra  fram- 
leiðslufyrirtækja, íneð því að vitanlegt er, að hann  hefur á undanförnum  árum  
komið bændum á fjárpestarsvæðunum  að iniklum notum til varanlegra umbóta 
á framleiðslu þeirra og' búnaði, og telur, að svo geti orðið enn.

2. Meiri hl. telur ekki rétt að víkja af þeim grundvelli, sem upphaflega var lagður í 
m álum  þessum, að byggja aðallega á bólum fyrir  t jón það, sem bæ ndur hafa orð- 
ið fy r ir  af völdum sjúkdómanna, eftir mati sauðfjársjúkdóm anefndar, en taka í 
þess stað upp styrktarstarfsemi, sem ekkert tillit tekur til þess, hvort menn hafa 
beðið mikið tjón  eða lítið eða alls ekkert, eins og við gæti borið samkvæmt til- 
lögum frumvarpsins.

3. Meiri hl. telur ekki, að með tillögum þessum sé horfið að fyllra  réttlæti í styrkj- 
um  þessum, né aukins stuðnings við þá, sem örðugast eiga uppdfáttar, nema síð- 
u r  sé, með því að samkvæmt þeim feng'ju und ir  öllum kringum stæðum  þeir mest- 
an styrkinn, sem flest eigi féð og ef til vill m innst hafa misst, en h in ir þeim mun 
minna, sern þeir eru fjárfærri,  máske af því að þeir hafa m isst mest.

4. Meiri h lu tinn  telur, að tillögur þessar, ef að lögum yrðu, hefðu í sér fólgnar hætt- 
ui' um það, að þær yrðu mjög m isnotaðar til stórfelldra ú tlá ta  fyr ir  ríkissjóð, án 
þess að verða að sama skapi til að auka fjárstofn  bænda á h inum  sj'ktu svæðum, 
eins og ljóslega er bent á í a thugasem dum  sauðfjársjúkdómanefndar.
Þó að meiri hl. telji ekki fært að víkja í höfuðatriðum  frá því bótakerfi, sem sauð- 

f jársjúkdóm anefnd hefur skapað á grundvelli laganna, þá telur hann  ekki h já  því 
komizt að veita þeim, sem fjárfæstir  eru og við mesta örðugleika búa af völdum veik- 
innar, nokkurn  aukastuðning fram yfir  það, sem h inar almennu reglur mæla fyrir um. 
Þá telur h ann  og nauðsyn á því, að ungum mönnum, sem bvrjað  hafa að koma sér 
upp fé á svæðum þessum eftir að veikin koin þar, verði veittur hliðsta 'ður vanhalda- 
s ty rkur við eldri fjáreigendur, eins og nefndin hefur líka gert.

Þ á  erum við og sam þykkir þeirri reglu, sem sauðfjársjúkdóm anefnd hefur nú 
upp tekið, að færa viðhaldshundraðshlutann úr 20%, sem hún hefur ákveðið hann  til 
þessa, í 15%. E nn  frem ur viljum við geta þess, að sauðfjársjúkdóm anefnd hefur á- 
kveðið uppeldisstyrkinn í á r  25 k ró n u r á hvert bótaskylt lainí), og teljum við rétt, að 
sú fjárhæð verði lögð til grundvallar við ú th lu tun  uppeldisstyrks í framtíðinni, þann- 
ig að h ún  hækki og lækki í sama hlutfalli og hið almenna verðlag í landinu.

Þá er meiri hl. einnig kunnugt um, að nefndin hefur  i undirbúningi þá breytingu 
á reglum sínum að veita þeim, er byrja  búskap á hinum  sýktu svæðum, nokkru  meiri



aðstoð við bústofnsm yndunina en verið hefur, þannig að þeir fái aukauppeldisstyrk 
á allt að 20 ær. Teljum við og réttmætt, að þennan sama ré tt  hljóti einnig þeir bænd- 
ur, er áttu ekki y fir  60 ær, er veikin koin í fé þeirra.

Við þennan útreikning er vitanlega tekið tillit til annars bústofns, eins og sauð- 
fjársjúkdóm anefndin  gerir, með því að leggja hann  í ærgildi. Mundi þetta verða nokk- 
ur hvöt og s ty rkur fy r ir  þá, sem eru að hefja búskap á þessum svæðum, og þá, er bú- 
stofnsminnstir eru og því eiga örðugast með að þola hin  óeðlilegu vanhöld.

Allar h inar fram anskráðu ákvarðanir sauðfjárs júkdóinanefndar eru reglugerðar- 
ákvæði, og telur meiri hl. n. þær sanngjarnar og réttlátar, og virðist honum  nefndin 
rækja starf sitt með mikilli kostgæfni. Starfsemi þessi er og þannig vaxin, að óhjá- 
kvæinilegt verður að gefa fram kvæm davaldinu a llrúm ar hendur í einstökum atrið- 
iiin, ef hún  á að verða annað en handahóf, og því ekki rétt að rígbinda hana í lögum.

Af ástæðum þeim, sem hér hafa verið tilfærðar, sér ineiri hi. ekki ástæðu til að 
samþykkja frum varp þetta, en leggur til, að því verði vísað frá með svofelldri

RÖKSTtíDDRI DAGSKRÁ:
Með því að neðri deild Alþingis er i höfuðatriðum  samþykk þeim starfsreglum, 

er sauðfjársjúkdómanefnd fvlgir í ú th lu tun  bótafjár, og telur þær breytingar, er hún 
hefur gert á þeiin undanfarið, eðlilegar, og í trausti þess, að hún sjái sér fært að 
Iiæta enn aðstöðu þeirra ba'nda um uppeldi sauðfjár, er f járfæstir  voru er veikin kom 
í fé þeirra, eða hófu búskap eftir þann tíina, sér hún  ekki ástæðu til að sam þykkja 
frumvarp þetta, og tekur því fyr ir  næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 8. maí 1942

Bjarni Ásgeirsson, H araldur Guðmundsson. Steingr. Steinþórsson. 
form., frsm.


