
Nd. 349. Nefndarálit [89. mál]
um frv. til laga um sauðfjárbaðanir.

Frá landbúnaðarnefnd.

Þetta frumvarp um sauðfjárbaðanir var til meðferðar á síðasta Alþingi og af-
greitt frá Nd., en stöðvað í Ed. og sent búnaðarþingi. Þar náðist ekki samkomulag
um málið, og var það sent til umsagnar hreppsnefndum og sýslunefndum. Er
ágreiningurinn aðallega um eitt atriði, en það er, hvort þrifabaðanir skuli lögskip-
aðar árlega eða aðeins annað hvort ár.

Svör hreppsnefnda og sýslunefnda eru mjög ósamstæð, svo sem vænta mátti. Þó
mæla fleiri með því að baða aðeins annað hvort ár. Hefur nú Ed. Alþingis afgreitt
málið frá sér í þeirri mynd.

Landbúnaðarnefnd hefur rætt málið á nokkrum fundum, og eru skoðanir hennar
óbreyttar frá því, sem verið hefur, á þá leið, að réttast sé að lögskipa þrifaböðun
sauðfjár árlega, eins og verið hefur um áratuga skeið. En nefndin hefur spurnir af
því, að þessar tillögur um böðun annað hvort ár hafa verk að mjög á þá leið, að
lögunum hefur ekki verið fylgt eins og vera ber og ýmsir fjáreigendur vanrækt að
baða fé sitt. Málið er því áríðandi að afgreiða, svo að enginn vafi sé á í þessu efni.

Nefndin hefur því ákveðið að leggja það til, ef orðið gæti til samkomulags við
háttv. Ed., að þrifabaðanir séu lögskipaðar tvo næstu vetur, en eftir það sé heimilað,
að þær fari fram aðeins annað hvort ár.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirgreindum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. 2. máls gr . orðist þannig:

Skulu þær baðanir fara fram á tímabilinu 15. október til 1. marz veturna
1959-60 og 1960-61. Eftir það er heimilt að baða aðeins annað hvort ár, en á
sama tímabili.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Ef fjárkláða verður vart eða annarra óþrifa í sauðfé, skal landbúnaðar-

ráðherra heimilt, að fengnum tillögum yfirdýralæknis, að fyrirskipa aukaskoðun
fjár og útrýmingarböðun.

Einn nefndarmanna, Gunnar Jóhannsson, var farinn úr bænum, þegar nefndin
afgreiddi málið.

Ásgeir Bjarnason,
form.

Alþingi, 4. apríl 1959.

Jón Sigurðsson,
fundaskr.

Ágúst Þorvaldsson.

Jón Pálmason,
frsm.


