
sþ. 777. Nefndarálit [145. mál]
um till. til þál. um sérfræðilega aðstoð vegna sauðfjársjúkdóma.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur rætt tillöguna og sent hana sauðfjársjúkdómanefnd
og rnnnsóknastofu háskólans á Keldum til umsagnar. Eru umsagnir þessara aðila
birtar hér með sem fylgiskjöl, Mælir sauðf'[ársjúkdómanef'nd eindregið með því,
að tillagan verði samþykkt og þá einnig framkvæmd hið allra bráðasta. en forstjóri
rannsóknastofunnar á Keldum telur tillöguna óþarfa og að ýmsu leyti varhugavert
að samþykkja hana.

Með tilvísun til þessara ósamstæðu umsagna leggur nefndin til, að tillögunni
verði vísað til ríldsstjórnarinnar.

Gísli .J ónsson,
Iorrn., frsm.

Alþingi, 15. maí 1950.

Hannihal Valdimarsson,
fundaskr.

Karl Kristjúnsson.

Helgi Jónasson.
Ásmundur Sigurðsson.

Pétur Ottesen. Jónas G. Hafnar.
Ingólfur Jónsson. Halldór Asgrímsson.

Fylgiskjal I.

TILRAUNASTÖÐ HASKÓLANS 1 l\IEINAFRÆDI
6. maí 1950.

Með bréfi yðar frá 5. maí s. l. beiðizt þér umsagnar okkar um tillögu til þings-
úlyk tunar um sérfræðilega aðstoð vegna sauðfjársjúkdóma.

Sjúkdómar þeir, sem um ræðir, eru aðallega:
1. Þingeyslca mæðiveikin : Hún er ekki þekkt annars staðar, a. 111. k. ekki í líku

formi og hér. Erlend reynsla um varnir gegn henni er þess vegna ekki fyrir hendi
og þess vegna því miður enginn, sem geti kennt okkur þær. Almenn epidemiologisk
lögmál, sem gera má ráð fyrir að gildi um hana á sama hátt og aðra hliðstæða
sjúkdóma, eru hins vegar að sjálfsögðu jafnvel kunn hér á landi sem annars staðar.



Útlendingur, sem ætlaði að leggja á ráðin um varnir gegn þessum sjúkdómi
hér, yrði þess vegna að byrja á að rannsaka hann hér, sem tæki mjög langan tíma
og mikið fé, eða þá hins vegar að hann tæki skoðanir okkar og niðurstöður til
grundvallar áliti sínu, en þá er náttúrlega ekki mikið við það unnið að fá erlendan
mann til þess.

2. Garnaveiki: Við þekkjum mjög vel útbreiðsluhætti garnaveikinnar. f öðrum
löndum er henni haldið í skefjum með hreinlæti, útrýmingu smitbera og húðprófun-
um. Um allar þessar aðferðir er mikil reynsla hér á landi. Eitt árið var notað blóð-
próf til að greina smitberana. Það reyndist mjög vel, en var þó hætt.

Það er ekki líklegt, að útlendingur, ókunnur staðháttum, geti orðið að liði við
varnir gegn þessum sjúkdómi.

Þess má geta, að unnið er hér að tilraunum til bóluefnisframleiðslu gegn þess-
um sjúkdómi.

Sérfræðileg aðstoð, svo sem um ræðir í tillögunni, kemur fyrst og fremst
að haldi:

1. Hjá frumstæðum þjóðum, þar sem innlend þekking og reynsla it meinafræði,
epidemiologi o. s. frv. er ekki fyrir hendi, svo sem hjá sumum þjóðum Afríku,
Asíu og ef til vill í Suður-Ameríku.

2. Ef sérfræðingur með sérstaka reynslu af einhverjum tilteknum sjúkdómi
og aðferðum, sem beita má gegn honum, er sendur til að vekja áhuga starfsbræðra
sinna í móttökulandinu á þeim og miðla þeim af persónulegri reynslu sinni.

3. Heimsóknir erlendra sérfræðinga geta haft vekjandi áhrif á stjórnarvöld
lands og hvatt þau til framkvæmda á ráðstöfunum, sem að vísu var fyrir fram
ljóst að væru réttmætar.

Ekkert þessara þriggja skilyrða virðist mér vera fyrir hendi í þessu múli.
Um hið varhugaverða við þvílíkar heimsóknir verður ekki rætt hér.
Þess má geta, að við höfum margrætt öll þessi mál við útlenda sérfræðinga,

sem vinna a~ skyldum verkefnum, og heyrt skoðanir þeirra.
Í stuttu bréfi er að sjálfsögðu ekki hægt að gera neina fullnægjandi grein fyrir

sjónarmiðum okkar í þessu efni, en ef fjárveitinganefnd hefur áhuga fyrir þeim,
væri ég reiðubúinn að koma til viðtals við nefndina, ef þess væri óskað.

Virðingarfyllst,

Björn Sigurðsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.

Fylgiskjal II.

SAUÐFJARVEIKIVARNIRNAlt
Reykjavík, 8. maí 1U50.

Sauðfjársjúkdómanefnd hefur á fundi, þann 7. þ. m., gert eftirfarandi hólum:
"Fjárveitinganefnd óskar með bréfi, dags. 5. maí, umsagnar um tillögu ti) þings-

ályktunar um sérfræðilega aðstoð vegna sauðfjársjúkdóma á þskj. 562.
Nefndin mælir með því, að þessi tillaga verði samþykkt og þá einnig frruukvu-md

hið allra bráðasta. Nefndin vill vekja athygli á því, að réttara mundi vera að lúta
tillöguna taka til búfjársjúkdóma almennt. Enda þótt sjúkdómar geri hér mestan
skaða á sauðfé, er það vitað, að garnaveikín getur einnig orðið hættuleg fyrir
nautgripi."

Virðingarfyll st,

Sæm. Friðriksson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis.


