
Ed. 407. Breytingartillögur
við frv, til 1. um varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu
þeirra,

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 8. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Girðingar á aðalvarnai-línum skulu lagðar og viðhaldið á kostnað ríkis"

sjóðs. Í girðingar í aukavarnarlínur leggur ríkissjóður efni, en hlutaðeigendur
i héraði annast á sinn kostnað flutning efnisins frá hafnarstað og uppsetningu
girðinganna, en viðhald þeirra kostar ríkissjóður.

2. Við 9. gr.
a. Í stað "fjárskiptafélögum" í upphafi greinariunar komi: ríkissjóði.
h. Síðasta málsgr. orðist svo: .

Þess skal jafnan gætt, að varzla og eftirlit með varnarlínum hvíli sem
mest á herðum fjáreigenda. er húa þeim megin girðingar, sem fjárstofn el'
heilbrigðar-í.

:3. Við ] 3. gr.
a. A eftir orðunum "fái fullt niðurlagsverð" komi: (haustverð ).
h. A eftir orðunum "Landbúnaðarráðherra er heimilt" í 2. málsgr. komi: að

fengnum tillögum sauðfjársjúkdómanefndar ..
4. Við 20. gr. Eftir 1. málslið komi nýr málsliður, er orðist svo: Sama skylda

hvílir á eigendum nautgripa, ef grunsamleg veik i kemur upp í gripum þeirra.
;i. Við 22. gr. Byrjun greinarinnar orðist svo:

Þar sem sauðfé eða nautgripir er sýkt eða gl'llllað af garnaveiki og eigendur
óska o. s. fn.

6. Við 23. gr.
a. t stað "fé" í fyrri málsgrein komi: búfé.
b, Í stað "fé" í fyrsta málsl. síðari málsgr. IWl11i: búfjé.
e. Í stað 2. málsl. síðari málsgr. komi: Bætur fyrir sauðfé skulu miðaðar við

niðurlagsverð á haustdegi, en tekið tillit til fóðurkostnaðar, sem fallið hefur
á það frá síðustu haustnóttum, ef því er slátrað að vetrar- eða vorlagi. Naut-
gripi sh} bæta eftir gangverði í þeirri sveit.

7. Við 24. gr. f stað "fjál'skipti að aðrar" í 5. tölul. komi: fjárskipti og aðrar.
8. Við 25. gr. Á eftir 1. málsgr, komi: Ef hluti úr hrepp er innan fjárskiptasvæðis,

mæta þaðan fulltrúar í hlutfalli við tölu fjáreigenda í hreppshlutunum.
9. Við 28. gr,

a. Önnur málsgr. orðist svo:
Hreppsnefnd skal þá skylt að boða fjáreigendur til fundar í hreppnum

samkvæmt kjörskrá, er hún hefur samið, með hæfilegum fyrirvara, og skal
taka fram í fundarboði; að frumvarp til stofnunar fjárskiptafélags liggi
fyrir til atkvæðagreiðslu. Leiðrétting á kjörskrá má hlutaðeigandi kjörstjórn
gera til kjördags.

b. Fjórða málsgr. orðist svo:
Afrit af kjörskrá skal fylgja fundarboðinu.

e, Fimmta málsgr. orðist svo:
Atkvæðagreiðsla skal vera leynileg.

d. A eftir orðunum "önnur kjörgögn" í sjöttu málsgr. komi: þar með kjörskrá.
10. Við 31. gr. A eftir orðunum "rannsaka heilbrigði fjár" í 2. tölul. komi: ef ástæða

þykir til.
] 1. Við 33. gr. Aftan við greinina bætist: Heimilt er þó, ef ástæða þykir til, að

ákveða fast söluverð á lömbunum miðað við fyrra árs verð og markaðshorfur
á sauðfjárafurðum yfirstandandi árs.

12. Við 35. gr. Í stað "almenn fjárhöðun" komi: útrýmingar böð un.
13. Við 36. gr. Fyrsta málsgrein orðist svo:

Veturinn eftir fjárskipti er sauðfjársjúkdómanefnd heimilt í samráði við
stjórn fjárskiptafélags að ráða hæfan mann eða menn til að rannsaka sauðfé
og leita á heimilum, ef ástæða þykir til, svo að ugglaust sé, að hvergi sé leynt
sýktu eða grunuðu fé.

14. Við 37. gr. Fyrsta málsgr. orðist svo:
Framlag ríkisins vegna fjárskipta miðast við fjártölu eiganda við næst-

síðustu áramót á undan, samkvæmt skattaframtali. þannig að við fjárskipti á
árinu 1947 miðist bætur við fjártölu á skattaframtali 1946 og svo áfram.

15. Við 38. gr. Síðasti málsl. 2. málsgr. orðist svo: Framlag ríkisins skal greitt ári
eftir, að fjárskipti fóru fram, en vera skal það til tryggingar á greiðslu á and-
virði keyptra líflamba.

]6. Við 39. gr.
a. A eftir orðunum "vegna vanhalda" bætist: og fjársóttum.
b. 1 stað ,,3 ár eftir gildistöku laga þessara" komi: 2 ár.


