
Nd. 176. Nefndarálit

um frv. til 1. um búfjárrækt.

F rá  landbúnaðarnefnd.

N efndin leggur til, að frv. þetta nái fram  að ganga með þeim  breytingujn, 
sem hér fara  á eftir.

Um einstakar breytingar skal þetta tekið f ra m :
3. brtt., við 3. gr. a.:
Ýmsar raddir hafa hevrzt um það, síðan nautgriparæktarlögin gengu í 

gildi, að heppilegra mundi, að þau væru aðeins heimildarlög. Nefndin vildi þó 
ekki leggja til, að lögunum yrði breytt þannig, en áleit hinsvegar ré tt að gefa 
heimild til undanþágu til handa þeim sveitarfélögum, sem örðugast eiga með að 
framkvaéma lögin.

5. brtt., við 7. gr. d.:
Ákvæðið um skyldu sveitarfélaga að greiða nokkurn hluta nautstollanna



hefir verið frem ur illa þokkuð, og sýnist enda óeðlilegt. Hér er lagt til, að það 
verði fellt niður.

8. brtt., við 10. gr.:
Þar sem nautgriparæktarfélagi er fengið í hendur vald allt i þessum mál- 

um innan hreppsins samkv. 2. gr., virðist nefndinni rétt að binda stofnun þess 
við m eiri hluta hreppsbúa.

9. og 10. brtt., við 11. og 12. gr.:
Hér er kveðið nánar á um tilgang nautgriparæktarfélaganna og skilyrði 

fyrir styrk til þeirra ú r ríkissjóði.
11. brtt., við 13. gr.:
Hér er ákveðið, að verðlaun fy rir kynbótanaut — eins og önnur verðlaun 

— skuli greidd úr sameiginlegum sýningarsjóði.
12. brtt., við 14. gr.:
Styrkur til girðinga er fæ rður í sama horf og gilt hefir til þessa lijá Bún- 

aðarfélagi íslands.
16. brtt., við 26. g r .:
Með þessari breytingu er skylda hreppsins til að greiða nokkurn hluta 

folatollanna felld niður, i samræmi við samskonar brevtingu á nautgriparæktar- 
lögunum. (Sjá 5. b rtt.).

20. brtt., við 33. gr.:
Hér er tekið upp skýrara orðalag og auk þess sú efnisbreyting, að felldur 

er niður fóðurstyrkur til 2. verðláuna hesta.
23. brtt., við 41. gr.:
Nefndin áleit réttara, að hvert einstakt sveitarfélag hefði heimild til að 

kveða á um innan sinna vébanda, á hvaða tímabili skyldi banna að h rú tar gangi 
lausir.

• 25. brtt., við 43. gr.:
Hér eru tekin upp skýrari ákvæði um  stofnun og starfrækslu sauðfjár- 

ræktarfélaga, styrk til þeirra o. fl. Ennfrem ur áleit nefndin rétt að veita einstök- 
um  mönnum, er starfa vilja að sauðfjárrækt á sama grundvelli og félögin, sams- 
konar styrk og þeim, þótt þeir fái ekki aðra með sér til starfsins.

27. brtt., við 45. gr.:
Þ ar sem nefndin vill leggja aðaláherzlu í sauðfjárræktinni á sauðfjárrækt- 

arfélögin og áhugasam a einstaklinga, sbr. 26. brtt., áleit m eiri hluti hennar, að
a. m. k. fvrst um sinn væri nægilegt að starfræ kja 4 stór sauðfjárræktarbú á 
landinu. Einn nefndarm anna, Bernharð Stefánsson, hefir þó um  þetta óbundið 
atkvæði.

32. brtt., við 51. gr.:
Nefndin hefir ekki trú  á, að  hægt sé að finna réttlátán samanburð í þessu 

efni, m. a. sökum hinna mjög svo ólíku staðhátta um landgæði og afrétti.
35. hrtt., við 55. g r .:
Þetta ákvæði virtist nefndinni nauðsynlegt. Þegar harðindi eru skollin á 

og hafís lokar höfnum , dugir ekki það eitt, að liafa nægar fóðurbirgðir fy rir 
fénaðinn, ef bjargarlaust verður fyrir mennina. Afleiðing þess verður vitanlega 
sú, að það af fóðri fénaðarins, sem m enn geta lagt sér til munns, verður tekið



til manneldis, og fénaðurinn lika, eftir þvi sem með þarf. Þessi ráðstöfun getur 
þvi verið jafnnauðsynleg fy rir fólkið og fénaðinn.

36. og 37. brtt., við 56. g r .:
Nefndin áleit ré tt að krefjast % atkvæða til að hægt yrði að þvinga minni 

hlutann inn i fóðurbirgðafélag. Aftur á móti taldi hún sjálfsagt að kom a i veg 
fyrir, að m inni hlutinn stæði í vegi fyrir m örgum  m önnum  innan sveitarinnar, 
sem stofna vildu fóðurbirgðafélag sjálfir.

39. brtt., við 59. gr.:
Þessari grein er hér breytt i samræm i við ákvæðið um  tryggingu heim- 

ilanna, sbr. 35. brtt., og er ýtt undir fram kvæm dir í þessu m áh með þvi að veita 
þeim, er þessa starfsem i taka upp, hagkvæmari lán en öðrum.

45. brtt., við 88. gr.:
Nefndin hefir ekki trú  á, að sýslusýningar þær, sem hér er gert ráð fyrir, 

geti haft nein veruleg áhrif, m. a. vegna erfiðleika um  almenna þátttöku sýslubúa.
Nánar verður tekið fram  um  ofantaldar breytingartillögur í framsögu, og 

eins um aðrar brtt., sem eru flestar smávægilegar, sum ar aðeins leiðréttingar.

BREYTIN GARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. I staðinn fyrir „5“ komi: 8.
2. Við 2. gr. í  stað orðsins „viðurkennt“ í fyrstu málsgr. komi: er hefir fengið 

lög sin staðfest.
3. Við 3. gr.

a. I stað „aðallega“ í 2. málslið greinarinnar kom i: eftir þvi sem unnt er.
b. Aftan við greinina bætist: Samskonar undanþágu getur atvinnumálaráð- 

herra veitt einstöku sveitarfélagi í heild, ef m eiri hluti bænda þar óskar 
og nautgriparáðunautur mælir með.

4. Við 5. gr.
a. 1 staðinn fyrir „5“ komi: 8.
b. í  stað orðanna „þó í heimalandi eiganda sé“ i síðustu málsgrein komi: 

utan heimalands eiganda.
5. Við 7. gr.

a. Orðin „þóknun til kynbótanefndar“ i fyrstu málsgrein falli niður.
b. Fyrir orðin „leiddar eru“ og „leidd“ komi orðin: haldið er og haldið.
c. Aftan við fyrstu málsgrein bætist: Þóknun til kynbótanefndar ákveður 

hreppsfundur, ef um  það er að ræða, og telst þá með öðrum árlegum 
kostnaði.

d. Síðasta málsgrein, frá „Verði allur“ til enda greinarinnar, falli niður.
6. Við 8. gr. "

a. I staðinn fyrir „nautgripakvnbótanefnd“ komi: kvnbótanelnd.
b. Síðasti málsliður orðist svo: Reikningur skal endurskoðaður af tveim 

mönnum, kosnum á aðalfundi nautgriparæktarfélagsins. en þar sem slíkt 
félag er ekki starfandi, skal reikningurinn endurskoðaður af endurskoð- 
endum hreppsreikninganna. -



7. Við 9. gr.
a. Orðin „hvort hreppssjóður leggi fé til starfsins“ í 2. málsgr. falli burt.
b. 1 staðinn fyrir „nautakynbótanefnd“ komi: kynbótanefnd.

8. Við 10. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Þar, sem meiri hluti bænda í lireppi hefir samþykkt o. s. frv.

9. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Tilgangur nautgriparæ ktarfélaga, sem um ræ ðir í 10. gr„ skal vera að 

bæta kúakynið.
í  samþykktum félagsins skal tekið fram , að árlega skuli halda mjólkur- 

og fóðurskýrslur, gera fitum ælingar í mjólkinni, og eftir þvi sem föng eru 
til sjá um, að notuð séu sem bezt naut til undaneldis.

Samþykktir hvers félags skal gera eftir fyrirm ynd, sem Búnaðarfélag Is- 
lands semur, og skulu þær sam þjkk tar af því.

Þegar félag hefir fengið sam þykktir sínar viðurkenndar af Búnaðarfélagi 
íslands, getur það fengið styrk til starfsemi sinnar, og nem ur hann 1,50 kr. 
á hverja reiknaða árskú í félaginu, séu aðeins gerðar vikulegar mjólkur- og 
fóðurmælingar, en 2,00 kr. á hverja reiknaða árskú, séu jafnfram t gerðar 
að m innsta kosti 3 fitum ælingar á ári.

S tyrkurinn borgast eftir á, þegar félagið hefir sent skýrslur til Búnaðar- 
félags Islands, í þvi formi, er það krefst og nánar skal tekið fram  í reglugerð.

10. Við 12. gr. Síðasti m álshður greinarinnar orðist svo:
Auk þess geta félögin fengið styrk, er sé 75 kr. fvrir naut, sem liefir hlotið 

önnur verðlaun, en 150 kr. fyrir naut, sem hlotið liefir fyrstu verðlaun. Noti 
sam a félag fleiri en eitt 1. og 2. verðlauna naut, getur það fengið styrk á 
hvert þeirra  sem að ofan segir.

11. Við 13. gr. Næstsíðasti m álshður greinarinnar fehur niður.
12. Við 14. gr. I stað „% “ kom i: Vi. — og i staðinn fyrir „400“ kom i: 300.
13. Við 20. gr.

a. Aftan við fyrsta málshð greinarinnar bætist: sbr. þó 28. gr.
b. I stað orðanna í 2. málsl. greinarinnar „kaupa til afnota“ komi: taka á 

leigu til afnota.
14. Við 22. gr. 1 staðinn fyrir orðið „notað“ í 1. málsl. 2. málsgr. komi: útvegað.
15. Við 24. gr. I staðinn fvrir „gelda hesta sína“ í 2. málsgr. greinarinnar komi: 

gelda hest sinn.
16. Við 26. gr.

a. Orðin „þó svo, að aldrei verði hæ rra gjald en kr. 8 á hvert fo lald“ falh  
burt.

b. 2. málsgr. greinarinnar falli burt.
17. Við 28. gr. 1 stað „sbr. 31.“ kom i: sbr. 30.
18. Við 30. gr.

a. 1 stað „mörg góð“ komi: mjög gott.
b. Fyrir „29. og 30. gr.“ komi: 28. og 29. gr.

19. Við 32. gr. Greinin orðist svo: Rétt er bændum að stofna hrossaræktarfélög. 
Mega þeir eigi vera fæ rri en 5 og eiga samtals að m innsta kosti 30 hryssur 
til undaneldis. Nú hafa menn orðið ásáttir um reglur fyrir félagið og fengið



þær sam þykktar af Búnaðarfélagi íslands, og getur þá félagið fengið styrk 
ú r ríkissjóði, eftir því sem lög þessi m æla fvrir, sbr. 33., 34. og 35. grein.

20. Við 33. gr. Greinin orðist svo:
Reikningsár hrossaræ ktarfélags er alm anaksár. F y rir lok janúarm ánuðar 

ár hvert skal hrossaræktarfélag hafa sent Búnaðarfélagi íslands skýrslu 
um störf sín á síðastliðnu ári og reikning yfir tek jur og gjöld félagsins 
á sam a tíma, og sé reikningurinn endurskoðaður og sam þykktur á aðal- 
fundi félagsins. Beri ársskýrsla og reikningur félagsins það með sér, að 
félagið hafi uppfyllt þæ r kröfur, sem Búnaðarfélag íslands gerir til slíkra 
félaga, þá nýtur það styrks ú r ríkissjóði sem hér segir:
1. Fyrir hverja hryssu, sem leidd er til kynbótahests félagsins, 1.50 kr.
2. Upp í fóðurkostnað kynbótahests félagsins, ef hann hefir hlotið fyrstu 

verðlaun á afkvæmasýningu, þar sem ríkissjóður greiddi verðlaunin, 
100 kr.

21. Við 35. gr.
a. f staðinn fyrir komi: Vi. — og í staðinn fyrir „400“ komi: 300
b. Síðasti málsliður greinarinnar falli burt.

22. Við 36. gr. Greinin falli burt.
23. Við 41. gr. Greinin orðist svo:

Heimilt er sveitarfélögum, með samþykki meiri hluta bænda, að banna 
að h rú tar gangi lausir í sveitinni allt tímabilið frá  1. nóv. til 1. mai á r hvert, 
eða nokkurn hluta þess.

24. Við 42. gr. Greinin orðist svo:
Nú hittist gæzlulaus h rú tu r innan sveitar, sein gert hefir samþykkt skv.

41. gr., og er þá skylt að taka hann í vörzlu og gera eiganda hans eins fljó tt 
og verða m á aðvart um hann. Eigandi skal hafa vitjað hrútsins eða ráð- 
stafað honum innan viku frá  því hann fékk tilkynningu um hrútinn, en að 
þeim tím a liðnum skal farið með hann sem óskilafé.

25. Við 43. gr. Greinin orðist svo:
Heimilt er mönnum að stofna með sér félagsskap til að vinna í samein- 

ingu að kynbótum sauðfjárins, og kallast slík félög sauðfjárræktarfélög. 
Gera skal sam þykktir fyrir sauðfjárræktarfélög, og skal þar tekið fram :

a. Að halda skuli fóður- og vigtarskýrslur um kynbótaféð.
b. Að halda skuli ættbók yfir kynbótaféð og m erkja hvern einstakling 

þess með einstaklingsmerki.
c. Hvernig haga skuli skýrsluhaldi, til þess að fá sem öruggasta vissu um 

erfðaeðli einstaklinganna. „
d. Hve m argt kynbótafé hver meðlimur félagsins hafi, og má ærtala félags- 

ins ekki vera undir 50, og ekki vfir 30 h já hverjum  einstökum  félags- 
manni.

26. Við 44. gr. Greinin orðist svo:
Félög þau, sem ræ ðir um 43. gr., geta árlega fengið styrk úr rikissjóði, 

eftir að þau hafa fengið sam þykktir sinar v iðurkenndar af Búnaðarfélagi 
Islands. S tyrkurinn rennur í félagssjóð og borgast eftir á, þegar félagið 
hefir sent skýrslur um starf sitt til Búnaðarfélags Islands. Hinn árlegi



styrkur sé 75 kr. fvrir 1. verðlauna h rú ta  og 20 kr. fy rir hverja r 100 kyn- 
bótaær, sem í félaginu eru og skýrsla er haldin um og send Búnaðarfélaginu.

Heimilt er atv innum álaráðherra, eftir tillögum Búnaðarfélags Islands, 
að veita einstöku mönnum , er fullnægja skilvrðum  a-, 1)- og c-liða 43. gr., 
sam a styrk og sauðfjárræktarfélögum .

27. Við 45. gr. Greinin orðist svo:
Auk þessa getur atv innum álaráðherra styrkt 4 sauðfjárræ ktarbú , eitt í 

hverjum  fjórðungi, eftir tillögum Búnaðarfélags Islands, með allt að 800 
kr. hvert, þó ekki yfir % á móti viðkom andi búnaðarsam böndum  eða ann- 
arstaðar frá. F járræ k tarbú  þessi skulu uppfylla öll þau skilyrði, er um 
ræ ðir í a—c-liðum 43. gr. og önnur ákvæði, er sett kunna að verða.

28. Við 47. gr. Greinin falli burt. -
29. Við 48. gr. Greinin falli burt.
30. Við 49. gr. Greinin falli burt.
31. Við 50. gr. F yrir „þrið ja“ kom i: fim m ta, — og fvrir „þ rjú“ komi fimm.
32. Við 51. gr. Greinin falli burt.
33. Við 52. gr. Greinin falli burt.
34. Við 54. gr. Orðin „á ísland i“ falli burt.
35. Við 55. gr. Aftan við greinina bætist: Heimilt er fóðurbirgðafélagi að taka 

upp i sam þykkt sina ákvæði um, að það skuli einnig tryggja hverju heimili 
innan félagsins nægilegt rúgm jöl og hafram jöl til m anneldis frá  jólaföstu- 
byrjun  til fardaga.

36. Við 56. gr. 1 stað orðanna „meiri h lu ti“ í fvrstu m álsgrein greinarinnar 
kom i: % hluta.

37. Á eftir 56. gr. keniur ný grein, svo liljóðandi:
Nú er fellt á alm ennum  sveitarfundi að stofna fóðurbirgðafélag, og geta 

þá 10 m enn eða fleiri, allir innan þess hrepps, invndað fóðurbirgðafélag 
með sömu skyldum og réttindum  og heill lireppur væri. E r hlutaðeigandi 
sveitarsjóði skylt að greiða trvggingarsjóði félagsins, þeirra  vegna, eins og 
58. gr. tölul. 1. m ælir fyrir, og eins fy rir hvern hreppsbúa, er gengur síðar 
i félagið.

38. Við 58. gr. 1 stað „50 k r.“ kom i: 30 kr., — og í stað „5 árum “ kom i: 
10 árum.

39. Við 59. gr. Greinin orðist svo:
Nú kem ur það í Ijós að aflokinni skoðun, sbr. 55. gr., að tryggingarsjóð- 

u r nægir ekki til fóðurkaupa, og er þá félaginu heim ilt lán ú r bjargráða- 
sjóði til þess, er á vantar, gegn 5 'j  ársvöxtum  og endurgreiðslu innan 
eins árs.

Fóðurbirgðafélagi, sem ja fn fta in t tryggir heim ilin innan félagsins fyrir 
bjargarskorti, er auk þess heimilt, ef þörf krefur, nauðsynlegt rekstrar- 
lán úr bjargráðasjóði, gegn »c/< ársvöxtum , og sé lánið afborgunarlaust 
fyrstu 5 árin, en afborgist síðan á 10 árum  með jöfnum  árlegum  afborg- 
unum. Skylt er Iireppsnefnd að ábyrgjast bráðabirgðalán og rekstrarlán  
fy rir hlutaðeigandi fóðurbirgðafélag.

Fé það, sem fóðurbirgðafélag fæ r þannig að láni, skal það ávaxta í



sparisjóði eða annari tryggri peningastofnun þann tima, sem það er ekki 
bundið í vörubirgðum  félagsins.

40. Við 61. gr. Aftan við greinina bætist ný m álsgrein:
Nú nær félagið aðeins til nokkurs hluta hreppsbúa, og skal það þá kjósa 

2 m enn í stjórn, en einn stjórnarnefndarm anninn  skal hlutaðeigandi 
hreppsnefnd tilnefna.

41. Við 67. gr. Á eftir „veikinda og“ i annari málsgr. g reinarinnar kom i: verð- 
falls sökum.

42. Við 72. gr.
a. Á undan orðinu „m álsgrein“ í 2. málsgrein g re inarinnar komi: fyrstu.
b. Á eftir orðunum  „ráðstafanir, sem það“ i siðustu málsgr. kom i: telur.

43. Við 73. gr. í stað orðanna „innheim tir hann“ k o m i: innheim ta þær.
44. Við 74. gr. I stað „virðingarm enn“ í 2. málsgr. k om i: virðingarm ennina.
45. Við 88. gr. Greinin falli burt.

G reinatalan brevtist sam kvæm t atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 16. marz 1931.

Lárus Helgason, B jarni Asgeirsson, B ernharð Stefánsson. 
form. fundaskrif. og frsm.

E inar Jónsson. .Tón Sigurðsson.


