
Nd. 345. Nefndarálit
um frv. til 1. um innflutning búfjár.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta er komið frá efri deild. Flutti landbúnaðarnefnd þeirrar deildar
frumvarpið að beiðni landbúnaðarráðherra.

Landbúnaðarnefnd þessarar deildar hefur kynnt sér mál þetta mjög ýtarlega.
Nefndin hefur leitað álits yfirdýralæknis og tekið tillit til umsagnar hans við af-
greiðslu frumvarpsins.

Nefndin er sammála um það, að ekki sé algerlega hægt að banna innflutning
erlendra búfjártegunda, en telur hins vegar, að gæta verði ýtrustu varfærni í þeim
efnum, vegna þess, hver reynslan hefur orðið að undanförnu. Nefndin leggur því til
með breytingartillögum sínum, að hert verði á ýmsum ákvæðum frumvarpsins, er
snerta innflutning dýra.

Landbúnaðarnefnd leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Bannað er að flytja til landsins hvers konar dýr, tamin og villt, þar með taldir
fuglar.

Landbúnaðarráðherra getur þó vikið frá banni þessu, sbr. 2. gr., og leyft
innflutning á búfé, öðrum dýrum og búfjársæði, enda sé stranglega fylgt þeim
fyrirmælum, sem felast í lögum þessum og reglugerðum, er settar verða sam-
kvæmt þeim.

Komi það fyrir, að einhverjir flytji inn dýr án heimildar, skulu þau tafar-
laust drepin og skrokkarnir brenndir.

2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist:
Fjárframlög ríkissjóðs í þessu skyni skulu ákveðili í fjárlögum.

3. Við 5. gr. Fyrir ,,4 vikur'; í annarri málsgr. komi: 6 vikur.
4. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Að fengnum tillögum yfirdýralæknis setur landbúnaðarráðherra reglugerð
um allt, er lýtur að rekstri búsins. Þar skulu vera glögg og ákveðin fyrirmæli
um, hvaða afurðir megi selja frá búinu í land og í hvaða ástandi. Einnig skulu
þar vera ströng ákvæði um, hvernig samgöngum við eyjuna skuli fyrir komið til
að hindra, að sjúkdómar, sem upp kynnu að koma í hinu einangraða búfé, berist
í land, svo og annað, er varðar búreksturinn.

5. Við 11. gr. t stað orðanna "allt að 20000 kr." komi: 1000 til 20000 kr.
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