
Ed. 427. Framhaldsnefndarálit
um frv. til I. um varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu
þeirra.

Frá landbúnaðarnefnd.

Við 2. umr. var látin sú ósk í ljós, að nefndin aflaði upplýsinga um, hver aukin
útgjöld fyrir ríkissjóð það hefði í för með sér að láta ríkissjóð kosta viðhald á auka-
varðlínum. og hver aukin útgjöld fyrir ríkissjóð væru samfara samþykkt tillagna
nefndarinnar, miðað við frumvarpið eins og það kom frá neðri deild.

Nefndin bað framkvæmdastjóra sauðfjársjúkdómanefndar að segja álit sitt um
þetta, og hefur hann gert það með bréfi, dags. 18. febr., og hljóðar það svo:

"Reykjavík, 18. febr. 19·!7.
Samkvæmt ósk hr. Páls Zóphóníassonar alþingismanns f. h. landbúnaðar-

nefndar efri deildar Alþingis, hef ég athugað, hversu mikilli útgjaldaaukningu breyt-
ingartillögur nefndarinnar við frumvarp til laga "um varnir gegn útbreiðslu næmra
sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra" eru líklegar til að valda ríkissjóði, ef sam-
þykktar verða.

Ekki er sýnilegt, að neinar af þessum breytingartillögum hafi i för með sér
aukin útgjöld fyrir ríkissjóð, miðað við frumvarpið eins og það var afgreitt eftir
3. umræðu í Nd., nema nr. 1 við 8. gr. frumvarpsins. Þar er gert ráð fyrir, að ríkis-
sjóður kosti viðhald á aukavarðlínum.

Árið 1946 varð viðhaldskostnaður á aukavarðlínum um kr. 50000.00. Þar í el'
talið viðhald á Ytri-Rangárgirðingu, sem ekki er aðalvarðlína samkvæmt lögum,
en er þó raunverulega aðallína, eins og nú er komið. Hins vegar er ekki talinn með
viðhaldskostnaður á Eyjafjarðarlinum, jafnvel þó að þær séu ekki lögum samkvæmt
aðalvarnarlina. En þar sem sú lína afmarkar nú fjárskiptasvæði, er engin leið til
annars en að ríkið kosti viðhald hennar, meðan svo standa sakir, enda er á hana
litið sem aðalvarnarlínu.

Viðhaldskostnaður allra varnar lína varð á árinu 1946 um kr. 250000.00 og lét
því nærri, að viðhaldskostnaður á aukavarðlínum yrði um ~,;,)af þeim kostnaði, eða
um kr. 50000.00, eins og áður er sagt.

Ekki er hægt að segja um, hversu mikill viðhaldskostnaður á varnarlínum
verður á næstu árum, eða hvaða hlutföll verða milli aðalvarnarlína og aukavarnar-
lína, en ofansagt gefur bendingar í þessa átt.

Í 6. lið er lagt til, að 23. gr. frumvarpsins verði breytt á þá leið, að bæta skuli
nautgripi, ef þeim er slátrað eftir garnaveikirannsóknir. Þetta er eðlilegt ákvæði,
en ekki líklegt, eins og nú horfir, til að hafa mikil útgjöld í för með sér, og engin
aukin útgjöld, því ef nauðsynlegt telst að farga nautgripum, verður ekki komizt
hjá að bæta þá eitthvað, hvort sem það stendur í lögum eða ekki. Yrði það gert með
samþykki ráðherra eins og s. l. ár, ef lögin gerðu ekki ráð fyrir slíku. (Sjá 6. gr.
reglugerðar um varnir gegn útbreiðslu garnaveiki i nautgripum og af völdum þeirra
frá 12. maí 1946.)

Allar breytingartillögur landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis við umrætt
frumvarp virðast mér vera til bóta, og leyfi mér að mæla með því, að þær verði
samþykktar.

Virðingarfy lIst

Sæm. Friðriksson."

Enn var óskað upplýsinga um, hver mundi verða mismunur á kostnaði við
varnirnar og fjárskiptin, miðað við núgildandi lög og frumvarpið eins og það kom
frá neðri deild, að viðbættum breytingartillögum nefndarinnar.

Þar munar það mestu, að eftir nílgildandi lögum er gert ráð fyrir, að sá, er
fjárskipti hefur, fái 66 lömb fyrir hverjar 10(} ær, sem hann átti við næstu áramót
fyrir fjárskiptin, en nú er ætl azt til, að hann fái aðeins 50 lömb og miðað við fjár-
tölu næst næstu áramót fyrir fjárskiptin. Um hve mikinn sparnað er hér að ræða,
fer eftir fjárverðinu og á hve stóru svæði fjárskiptin ern gerð árlega, og verður
ekki sagt um, hve mikinn árlegan sparnað er um að ræða.

Þá smáfalla úr varðlínur. eftir því sem fjárskiptum miðar áfram, og má ætla,
að eftir frumvarpinu nú kunni þeim að miða ðrara en eftir núgildandi lögum.

Nefndin hefur ekki enn tekið afstöðu um VII. kafla laganna, en þar sem hann
verður væntanlega borinn upp sér, sést afstaða deildarinnar til hans, en hann hefur
i för með sér útgjöld, ef samþykktur verður, og er ekki gert ráð fyrir tilsvarandi í
mí gildandi lögum.

Alþingi, 19. febr. 1947.
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