
Nd. 340. Nefndarálit [104. mál]
um frv. til laga um sauðfjárbaðanir.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt með
eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Aftan við orðin "vinnuafl til verksins" bætist: vatn.
2. Við 2. gr.

a. Í stað orðanna ,,31. mars" komi: 1. mars.
b. Í stað orðanna "fé er komið á hús" komi: fé er yfirleitt komið á hús.

3. Við 3. gr.
a. Aftan við orðin "reglum um böðun" í 1. mgr. bætist: og óþrifa þá ekki

orðið vart.
b. Í stað orðanna ,,3 ár" í sömu mgr. komi: 4 ár.
c. Upphaf 2. mgr. orðist svo: Verði vart kláða eða annarra óþrifa í fé á svæði.

4. Við 4. gr. Upphaf fyrri mgr. orðist svo: Fjáreigendum og öðrum, er starfa við
smölun, réttun, hirðingu og gæslu sauðfjár, er skylt.

5. Við 5. gr.
a. A eftir 2. málsl. síðari mgr. bætist nýr málsliður svo hljóðandi: Þegar út-

rýmingarböðun sauðfjár er ákveðin skulu hreppsnefndir hlutast til um sér-
stakar fjárleitir til þess að tryggja sem bestar heímtur ef þess er talin þörf.

b. Aftan við síðari mgr. bætist: og hirt Í Lögbirtingablaðinu.
fl. Við 6. gr. Fyrri málsl. síðari mgr. orðist svo: Þóknun fyrir störf eftirlits-

manna greiðist úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.
7. Við 7. gr. A eftir fyrri málsl. síðari mgr. bætist: Baðst jóra skal vegna skyldu-

starfa sinna frjáls og greiður aðganuur að öllum útihúsum fjáreiganda til eftir-
lits. Skylt er fjáreiganda eða umráðamanni að framvísa öllu þvi fé, sem hann
hefur undir höndum. til böðunar þegar baðstjóri óskar eftir því.

8. Við ll. gr. Fyrri málsl. orðist svo: Lög þessi öðlast gildi 1. [úl! 1977.
fl. Á eftir ll. gr. komi ákvæði til bráðabirgða sem orðist svo:

Ákvæði til bráðabirgða.
Böðun samkvæmt 2. gr. laga þessara skal fram fara fyrsta sinn veturinn 1978---

1979.
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