
Nd. 526. Nefndarálit [141. mál]
um frv. till. um viðauka við l. nr. 15 8. marz 1948, um innflutning búfjár.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Landbúnaðarnefnd neðri deildar hefur ekki orðið alls kostar sammála um frv.
þetta. Meiri hl. (ÁB, ÁS og BÁ) vill mæla með því, að það verði samþ. óbreytt, en
minni hl. (JS og JPálm) vill gera á því allveigamikla breytingu og ber fram brtt.
við það.

Meginbreytingar þær, sem felast í frv. frá gildandi lögum, eru tvenns konar,
önnur sú að víkka þá heimild sem í lögum er um kynbætur með erlendum búfjár-
stofnum (hér nautgripum), þannig að auk heimildar um innflutning á erlendu bú-
fjársæ'ði skuli einnig gefin heimild til innflutnings á búfé, sem hér mun ætlazt til
að yrði aðeins nýfæddir kálfar. Hin breytingin er sú, að ríkisstjórnin hafi heimild
til að veita einstökum aðilum leyfi til að standa að innflutningi þessum, í stað þess,
að samkv. gildandi lögum hefur enginn rétt til þess nema ríkið eitt. Allar varúðar-
ráðstafanir og eftirlit af hálfu ríkisins yrðu þó að sjálfsögðu tilskildar gagnvart
starfsemi þessari, eins og ef ríkið ræki það sjálft. Það, sem á milli ber í afstöðu meiri
og minni hl. n., er það, að minni hl. vill fella úr frumvarpinu heimildina til inn-
flutnings búfjárins. en meiri hl. lítur svo á og styðst þar við álit ýmissa dómbærra
manna, að hættan um innflutning búfjársjúkdóma þyrfti á engan hátt að aukast,
þótt inn væru fluttir nýfæddir kálfar í stað búfjársæðis. ef fullrar varúðar væri
gætt í allri meðferð ungkálfanna frá því að þeir fæddust og þar til þeir kæmu í ein-
angrun þá, sem útbúin væri fyrir þá á Íslenzkri eyju. En árangur af kynblönduninni
kæmi mörgum árum fyrr í ljós með þeirri aðferð en sæðisflutningum, sem standa
yrði yfir fjölda ára.

Af framanrituðum ástæðum leggur meiri hl. til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 20. jan. 1951.

Bjarni Ásgeirsson,
form., frsm.
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