
sþ. 143. Nefndarálit
um till. til þál. um framlag úr ríkissjóði til fjárskipta í Suður-Þingeyjarsýslu.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Meiri hl. fjárveitinganefndar getur ekki fallizt á að leggja til, að tillaga þessi
verði samþykkt í því formi, sem hún var borin fram af þm. Suður-Þingeyinga, JJ.
Veldur því meðal annars, hve mikinn kostnað mundi leiða af framkvæmd hennar.
Eftir upplýsingum, sem nefndinni hafa borizt frá framkvæmdastjóra sauðfjár-
sjúkdómanef'ndar, mundi framkvæmd fjárskiptanna, ef fylgt væri sömu reglu og
áður um skaðabótagreiðslu að viðbættu framlagi til girðinga, kosta 1595800 kr.
Er það sýnt, að eigi verður hægt að halda áfram fjárskiptum með sama hætti og
verið hefur að undanförnu.

Sauðfjársjúkdómanefnd hafði á öndverðu síðasta ári til meðferðar óskir bænda
á þessu svæði um fjárskipti, en taldi sig ekki geta mælt með þeim á sama grund-
velli og áður, enda væri svæðið erfitt til einangrunar. Hins vegar segir sauðfjár-
sjúkdómanefnd í áliti sinu, að henni sé það ljóst, að aðstaða fjáreigenda á þessu
svæði sé verri en víða annars staðar á hinum sýktu svæðum og væri hún því fús
til að mæla með einhverjum leiðum til þess að gera hlut þessara manna bærilegri.

Meiri hluta Ijárveltínganefndar er það ljóst, að það, sem hér er sagt um erfið-
leika þá, sem þarna steðja að, er sízt of sagt. Frá fornu fari hefur lífsafkoma fólks-
ins í þessum sveitum byggzt á sauðfjárrækt. Hafa bændur á þessum slóðum fram-
fleytt sér og sínum á minni bústofni en víðast annars staðar, en það á rót sína að



rekja ,til hinna kjarngóðu heiðalanda og þess, að Þingeyingar hafa með kynbótum
og ræktun sauðfjárstofnsins aukið mikið gagnsemi fjárins. Hins vegar er aðstaðan
í þessu byggðarlagi til breytinga á búskaparháttum sérstaklega erfið.

Af þessum ástæðum vill meiri hl. fjárveitinganefndar stuðla að því fyrir sitt
leyti, að leitað sé úrræða, er greiða mættu úr þessum erfiðleikum. Hefur það orðið
að samkomulagi hjá meiri hl. n. að leggja til, að ríkisstjórninni sé heimilað að verja
allt að 600 þús. krónum úr ríkissjóði, ef þeir aðilar, sem um getur í tillögu meiri
hl. nefndarinnar, verða sammála um, að fjárskipti séu einasta úrræðið, og tiltæki-
legt þykir að koma þeim á með þessum fjárstyrk. Það skal tekið fram, að fjárfram-
lag þetta er miðað við, að fram fari fjárskipti á öllu svæðinu milli Jökulsár á Fjöll-
nm og Skjálfandafljóts að Reykjadal undanskildum, en þar hafa fjárskipti þegar
farið fram. Ef fjárskipti verða ekki framkvæmd nema á hluta af svæðinu, þá lækkar
fjárframlagið hlutfallslega miðað við fjártölu.

Einnig leggur meiri hl. nefndarinnar áherzlu á það, að áður en til fjárskipta
kemur, sé gengið úr skugga um, að hægt sé að koma við öruggri einangrun.

Meiri hl. fjárveitinganefndar leggur til, að tillagan verði samþykkt með þessari

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo: . .
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara í samráði við sauð-

fjársjúkdómanefnd, vegna framkominna óska um fjárskipti í Suður-Þingeyjar-
sýslu, athugun á því, á hvern hátt sé tiltækilegast að ráða bót á erfiðleikum þeim,
sem steðja að bændum á þessu svæði af völdum sauðfjársjúkdóma. Heimilast ríkis-
stjórninni að verja allt að 600 þús. krónum úr ríkissjóði í þessu skyni, enda hafi
ríkisstjórnin og sauðfjársjúkdómanefnd orðið sammála um úrræðin og bændur
þeir, er hlut eiga að máli, samþykkt með eigi minna atkvæðamagni en tilskilið er
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