
Nd. 221. Nefndarálit [118. mál]
um frv. til 1. um hundahald og varnir gegn sullaveiki.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt þetta frumvarp og orðið ásátt um að mæla með þvi, að
það verði samþykkt með eftirfarandi

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

Sýslunefndir og bæjarstjórnir skulu hver fyrir sitt umdæmi setja reglu-
gerð um hundahald og varnir gegn sullaveiki. Hafa skal samráð við héraðs-
lækna á hverjum stað um ákvæði reglugerðar.

Í reglugerð hverri skal ákveða:
a. Um hreinsun hunda af bandormum, hvernig hún skuli framkvæmd, á hvaða

tíma og af hverjum.
b. Um meðferð á sullum og innyflum úr sullaveikum skepnum; einnig hausum

af höfuðsóttarfé.
Heimilt er í reglugerð að takmarka eða banna hundahald i kaupstöðum

og kauptúnum.
Heimilt er einnig með reglugerð að fela hreppsnefndum innan sýslu að

annast hundahreinsun, enda borgi sýslusjóður þeim þá þann hundaskatt, sem
til fellur frá hundaeigendum í hreppnum.

Reglugerð skal staðfest af heilbrigðismálaráðherra og birt í B-deild Stjórn-
artíðindanna.

2. Við 2. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo: og afhenda hana sýslumanni eða
bæjarstjóra.

3. Við' 3. gr. Greinin orðist þannig:
Til að bera kostnað við framkvæmd laga þessara skal greiða skatt af öllum

hundum 4 mánaða og eldri. Rennur skatturinn í sýslusjóð eða bæjarsjóð.
Skatturinn skal vera:

a. Af hverjum hundi búenda eða annarra, sem búfé eiga, kr. 15.00 árlega.
b. Af öðrum hundum kr. 100.00 árlega.

4. Við 4. gr. Greinin fellur burt.
5. Við 5. gr. Greinin fellur burt.
6. Við 6. gr. (verður 4. gr.) Á eftir orðunum "varða sektum" orðist greinin svo:

er nemi 500-1000 krónum. Sektirnar renna í sýslusjóð eða bæjarsjóð, þar sem
brotið er framið.

7. Við 7. gr. Greinin verður 5. grein.
8. Við 8. gr. Greinin verður 6. grein.

Alþingi, 12. nóv. 1952.
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