
Ed. 286. Nefndarálit
um frv. til laga, er heimilar ríkisstjórninni að flytja inn sauðfé til slátur- 
fjárbóta.

Frá landbúnaðarnefnd.
Landbúnaðarnefnd hefir allrækilega íbugað frv. þetta og leitað um það 

upplýsinga bjá þeim mönnum Iiér, sein helzt bera skvn á þessi mál, svo sem 
dýralækni og sauðfjárræktarráðunaut Búnaðarfélags Islands.

Enda þótt nefndinni sé það ljóst, að einatt geti stafað einhver sýkingar- 
hætta af innflutningi útlends sauðfjár hingað til lands, þá verður þó varla álit- 
ið, að af innflutningi Iifandi fjár stafi neitt meiri sjúkelóinabætta heldur en af 
ýmsum öðrum innflutningi, þegar tillit er tekið til þeirra sóttvarnarráðstafana, 
sem nú er bægt að koma við og frv. gerir ráð fyrir.

Einnig telur nefndin líklegt, að miklum meiri hluta sauðfjáreigenda í 
landinu sé trúandi til þess að gera sér alveg ljósa þá skyldu sína að halda 
hinum innlenda sauðfjárstofni algerlega óblönduðum af þessu innflutta 
fjárkyni.

Hinsvegar telur nefndin vist, að einblendingskynblöndun með bráð- 
þroska brezkum boldafjárkynjum muni töluvert auka verðmæti sláturfjáraf- 
urða. Svo hefir þetta revnzt erlendis, og þarf tæplega að efa, að hið sama geti 
einnig átt sér stað hér.

Þá telur meiri hluti nefndarinnar rétt, að jafnfram t þvi sem gerð er til- 
raun  með innflutning á brezku holdafé, verði einnig heimilaður innflutning- 
ur á þýzku karakulafé til skinnavöruframleiðslu, og bendir í því sambandi á, 
að það muni geta baft þýðingu til að auka mjög verðmæti lambskinna, þar 
sem um fjöruskjögur er að ræða, eins og víða er við sjávarsíðu. Þessa heimild 
ætlast þó nefndin til, að stjórnin noti nieð mikilli varfærni, bæði í sambandi 
við sýkingarhættu og með tilliti til þess, að liér er um að ræða varning, sem 
búast má við að verði báður tiðum verðsveiflum.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. A eftir orðunum „brezku boldafjárkyni" komi: og karakulafé 

frá  Þýzkalandi.
2. Við 2. gr.

a. Upphaf greinarinnar skal orða svo: Aðeins má flytja inn sauðfjárkjm frá 
þeim héruðum o. s. frv.

b. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Karakulafé má einungis flytja inn í samráði við dýralæknaráð þeirra 

ríkja, sem féð vrði flutt frá. Að öðru levti gilda ákvæði fvrri málsgreinar 
um allar varúðarreglur.



3. Við 3. gr. A eftir orðunum „skozkum“ komi á báðum stöðum í greininni: 
eða þýzkum.

4. Við 4. gr. Á eftir orðunum „frá Skotlandi“ komi: eða Þýzkalandi.
5. Við 5. gr. Síðari málsliður orðist svo: Er ráðherra  heimilt að taka til þess 

haganleg svæði í eyjum eða á landi.
6. Við 6. gr. Síðasti málsliður f\Tstu málsgreinar falli burt, en i staðinn komi: 

Skal því haldið þar svo lengi, sem dýralæknir, i samráði við formann rann- 
sóknarstofu ríkisins í þágu atvinnuvcganna, telur nauðsvnlegt.

7. Við 7. gr. Greinin falli burt. Greinatalan breytist samkv. því.
8. Við 8. gr. I stað orðanna „liðin eru 2 á r“ í niðurlagi greinarinnar kom í: 

dýralæknir og form aður rannsóknarstofu ríkisins i þágu atvinnuveganna 
telja óhætt.

9. Við 11. gr.
a. Orðin „2 ár eða lengur“ í fyrsta málslið greinarinnar falli burt.
b. Orðin „helzt 3—5 úr hverjum landsfjórðungi“ i 2. málslið greinarinnar 
falli burt.

Alþingi, 27. marz 1931.
Páll Hermannsson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon.

form. og frsm. fundaskrifari; með fyrirvara.


