
Nd. 716. Breytingartillögur [207. mál]
við frv. till. um breyt. á I. nr. 42 12. maí 1969, um afréttamálefni, fjalIskilo. fl., með síðari
breytingum.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr., a-lið (63. gr.). Liðurinn orðist svo:
Búfjármörk eru: eyrnamörk, brennimörk, frostmerkingar og plötumerki í eyra.

Um liti, gerð og notkun plötumerkja eftir varnarhólfum fer eftir reglum sem
sauðfjársjúkdómanefnd setur samkv. 12. gr. laga nr. 23 10. mars 1956, en heimilt er að
ákveða í reglugerð að á tilteknum svæðum skuli allt fé merkt slíkum plötumerkjum.



Hver fjáreigandi er skyldur að hafa glöggt mark á búfé sínu. Lömb skulu
eyrnamörkuð, þau er til næst, fyrir lok 12. viku sumars. Skylt er hverjum fjáreiganda að
hafa hreppsmerki á fé sínu, brennimark á hyrndu fé eða plötu í eyra. Þá má í
fjallskilasamþykkt veita undanþágur frá þessu ákvæði þar sem fjársamgöngur eru litlar
og fé er ekki rekið til afréttar. Sömu reglur gilda um mörk á öðru búfé.
Í fjallskilasamþykkt er heimilt að setja sérákvæði um eyrnamörk, plötumerki og

frostmerkingar á stórgripum. Í reglugerð skulu sett ákvæði um notkun auðkenna,
framkvæmd frostmerkinga og skyldu eigenda til að láta frostmerkja stórgripi er ganga
utan afgirtra svæða.

2. Við 1. gr., b-lið (64. gr.). Liðurinn orðist svo:
Búfé skal draga eftir mörkum. Mark helgar markeiganda eignarrétt nema sannist

að annar eigi. Enginn má draga sér búpening sem eigi ber hans rétta mark. Við sönnun
á eign á búpeningi er frostmerking rétthæst, þar næst brennimark, þá löggilt plötumerki
og síðast eyrnamark. Eiganda rétthærra marks er skylt að gera grein fyrir eignarrétti
sínum ef eigandi réttlægra marks krefst þess. Enginn má nota mark annars manns nema
leyfi hans komi til.

3. Við 1. gr., e-lið (65. gr.).
a. Í stað 1. málsl. 1. mgr. komi: Mörk ganga að erfðum. Gefa má mark og selja.
b. Á eftir orðunum "birtir hann tilkynningu um það í Lögbirtingablaði" í 2. mgr. komi:

eða í viðbæti við markaskrá umdæmisins.
4. Við 1. gr., d-lið (66. gr.).

a. Í stað ,,1987" í 1. mgr. komi: 1988.
b. 4. mgr. falli brott.
e. A-liður 5. mgr. orðist svo:

Gj ald fyrir skráningu á marki í markaskrá við útgáfu hverrar nýrrar markaskrár.
Skal gjaldið fylgja tilkynningu um mark. Heimilt er að ákveða stighækkandi gjald
fyrir skráningu á marki þegar sami markeigandi á þrjú eða fleiri mörk og fyrir mark
sem markeigandi hefur sannanlega ekki notað í átta ár eða lengur frá útgáfu síðustu
markaskrár.

d. e-liður 5. mgr. orðist svo:
Jöfnunargjald sem stjórn fjallskilaumdæmis er heimilt að leggja á í umdæminu í

hlutfalli við fjölda skráðra marka. Jöfnunargjald skal þó því aðeins lagt á að gjöld
samkvæmt a- og b-lið nægi ekki til að mæta kostnaði fjallskilaumdæmisins
samkvæmt þessari grein.

5. Við 1. gr., e-lið (67. gr.). Á eftir orðunum "eftir útgáfu síðustu markaskrár" í 1. mgr.
komi: eða í viðbæti við markaskrá umdæmisins.

6. Við 1. gr., f-lið (68. gr.). Liðurinn orðist svo:
Sammerking er óheimil innan sama fjallskilaumdæmis.
Landbúnaðarráðherra ákveður að öðru leyti í reglugerð sem sett skal að höfðu

samráði við sauðfjársjúkdómanefnd á hvaða svæðum á landinu sammerkingar á sauðfé
eru óheimilar en stjórnir fjallskilaumdæma ákveða slíkt varðandi annað búfé.

Það telst vera sammerking þegar tveir eða fleiri markeigendur eiga sama mark.
Markavörðum samliggjandi fjallskilaumdæma er skylt, eftir því sem nánar er

ákveðið í reglugerð, að vinna saman að útrýmingu óleyfilegra sammerkinga sem nú
fyrirfinnast og fyrirbyggja að nýjar sammerkingar myndist við upptöku nýrra marka eða
flutning marka milli fjallskilaumdæma og skulu þeir í því starfi fylgja eftirfarandi
reglum:
a. Ef tveir eða fleiri fjáreigendur á svæði, þar sem sammerkingar eru ekki leyfilegar,

tilkynna sama mark til skráningar í markaskrá á viðkomandi svæði eða tilkynnt er



um eigendaskipti að marki skal erfðamark ganga fyrir gjafamarki, gjafamark fyrir
kaupamarki og kaupamark fyrir gerðarmarki. Sama gildir um óleyfilegar sammerk-
ingar sem þegar eru fyrir hendi. Aðfluttur maður eða maður, sem öðlast hefur rétt á
marki úr öðru fjallskilaumdæmi fyrir framsal, skal breyta marki sínu hvort sem
markið er erfðamark, gjafamark eða kaupamark ef sammerkt á eða of námerkt á
hinu nýja fjársamgöngusvæði að dómi markavarða. Sé um sama flokk marks að ræða
sem ágreiningur er um þá á sá réttinn sem á eldra markið, þ. e. það mark sem lengur
hefur verið samfellt í markaskrá umdæmisins. Sé ekki unnt að leysa úr ágreiningi um
hver skuli halda marki á grundvelli framanskráðra reglna eða markaverðir verða
ekki sammála um úrlausn máls skal vísa málinu til úrskurðar hjá markanefnd.

b. Sé ekki unnt að skera úr ágreiningi um hver skuli halda marki á grundvelli reglna a-
liðar þessarar mgr. getur sá, er markið á að missa, umboðsmaður hans eða
markavörður sama umdæmis, skotið málinu til úrskurðar markanefndar. Skal
markanefnd ákveða hver skuli halda hinu umdeilda marki. Við úrskurð sinn skal
nefndin m. a. taka tillit til þess hversu auðvelt hlutaðeigandi eigi með að láta af
markinu með tilliti til fyrri notkunar þess og annarra marka hans.

c. Sá sem missir mark sitt vegna reglna í lögum þessum eða úrskurða markanefndar á
~kki kröfu á bótum og honum er skylt að marka búfé sitt nýju marki.

d. Aður en markaverðir úrskurða hver skuli halda marki skal hlutaðeigendum gefinn
kostur á að lýsa viðhorfum sínum skriflega um málið.

7. Við 1. gr., g-lið (69. gr.). Fyrri mgr. orðist svo:
Ákvörðunum markavarðar eða fundar markavarða um skráningu á marki, synjun

um skráningu og niðurfellingu marks vegna sammerkinga er heimilt að skjóta til
markanefndar innan 45 daga frá því að ákvörðun var sannanlega tilkynnt hlutað-
eiganda. Ef hann áfrýjar skal hann greiða gjald sem ráðherra ákveður með auglýsingu.

8. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella þau

ásamt lögum nr. 4325. maí 1976 og 35. gr. laga nr. 10 14. mars 1983 inn í lög nr. 42 12.
maí 1969 og gefa þau út svo breytt.


