
4. Við 19. gr. Á eftir orðunum „ríkissjóði (sbr. 34. gr.)“  komi: og í er meiri 
hluti búenda i hreppnum.

5. Við 29. gr. Niðurlag greinarinnar, orðin „enda er sveitarsjóði“ o. s. frv. 
falli Hiður.

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

ingu að kynbótum sauðfjárins, og kallast slík félög sauðfjárræktarfélög. 
Gera skal samþykktir fvrir sauðfjárræktarfélög, og skal þar tekið fram:

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

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

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

ins ekki vera undir 50, og ekki yfir 30 hjá hverjum einstökum félags- 
manni.

7. Við 44. gr. Greinin orðist svo:
Félög þau, sem ræðir um í 43. gr., geta árlega fengið styrk úr ríkissjóði, 

eftir að þau hafa fengið samþykktir sínar viðurkenndar af Búnaðarfélagi 
íslands. Styrkurinn rennur i félagssjóð og borgast eftir á, þegar félagið 
hefir sent skýrslur um starf sitt til Búnaðarfélags íslands. Hinn árlegi 
styrkur sé 75 kr. fyrir 1. verðlauna lirúta og 20 kr. fyrir hverjar 100 kyn- 
bótaær, sem í félaginu eru og skýrsla er haldin um og send Búnaðar- 
félaginu.

Heimilt er atvinnumálaráðherra, eftir tillögum Búnaðarfélags íslands, 
að veita einstökum mönnum, er fullnægja skilyrðum a-, h- og c-liða 43. gr., 
sama styrk og sauðfjárræktarfélögum.

8. Við 45. gr. Greinin orðist svo:
Auk þessa getur atvinnumálaráðherra styrkt 8 sauðfjárræktarbú, tvö í 

hverjum fjórðungi, eftir tillögum Búnaðarfélags íslands, með allt að 800 
kr. hvert, þó ekki yfir % á móti viðkomandi búnaðarsamböndum eða ann- 
arsstaðar frá. Fjárræktarbú þessi skulu uppfylla öll þau skilyrði, er um 
ræðir í a—c-liðum 43. gr., og önnur ákvæði, er sett kunna að verða.

Við ábúendaskipti hefir Búnaðarfélag íslands rétt til að ráðstafa kyn- 
bótafénu og í samráði við aðra, er styrkt hafa búið, að ákveða, hvar búið 
starfar áfram. Borga skal búsféð með matsverði óvilhallra dómkvaddra 
manna

9. Við 47. gr. Greinin falli burt.
10. Við 48. gr. Greinin falli burt.
11. Við 49. gr. Greinin falli burt.
12. Við 50. gr. Fyrir „þriðja“ komi: fjórða. Fyrir „þrjú“  komi: fjögur.
13. Við 51. gr. Greinin orðist svo:

Heimilt er rikisstjórninni að stofna til samkeppni milli sauðfjárbúa. 
Skal hún bundin við ákveðna landshluta og samskonar staðhætti í hvert
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sinn. Skal öllum landshlutum smám saman gefinn kostur á að taka þátt 
i henni, eftir nánari ákvæðum reglugerðar.

Til eftirlits og verðlauna við samkeppnina má greiða úr ríkissjóði allt 
að 5000 kr. á ári, unz farin hefir verið ein umferð um landið. Veita skal 1., 
2. og 3. verðlaun þeim, er að dómi dómnefndar eiga arðsámast og bezt 
fé. Reglur um samkeppnina og annað, sem að henni lýtur, skal atvinnu- 
málaráðherra setja, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands.

14. Við 52. gr. Greinin orðist svo:
Þegar lokið er einni umferð um landið samkv. 51. gr., má fara aðra, ef 

Búnaðarfélagi Islands þvkir ástæða til og þess er óskað af viðkomandi 
samkeppnissvæðum.

15. Á eftir 52. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Brot móti lögum þessum varða sektum, 10—100 kr., er renna í sveitar- 

sjóð þar, sem brotið er framið.
16. Við 55. gr. A eftir fyrri málsgrein greinarinnar komi: Stjórn fóðurbirgða- 

félags skal sjá um, að fóðurskoðanir eigi sér stað eins oft og þurfa þykir, 
og skal hin fyrsta ætið fara fram fyrir 15. okt.

17. Við 60. gr. Greinin orðist svo:
Nú kemur það i ljós að aflokinni skoðun, sbr. 55. gr., að tryggingarsjóð- 

ur nægir ekki til fóðurkaupa, og er þá félaginu heimilt lán úr bjargráða- 
sjóði til þess, er á vantar, gegn 5% ársvöxtum og endurgreiðslu innan 
þriggja ára.

Fóðurbirgðafélagi, sem jafnframt tryggir heimilin innan félagsins fyrir 
bjargarskorti, er auk þess heimilt, ef þörf krefur, nauðsynlegt rekstrar- 
lán úr bjargráðasjóði, gegn 5% ársvöxtum, og sé lánið afborgunarlaust 
fyrstu 5 árin, en afborgist síðan á 10 árum með jöfnum árlegum afborgun- 
um. Skylt er hreppsnefnd að ábvrgjast bráðabirgðalán og rekstrarlán fyrir 
hlutaðeigandi fóðurbirgðafélög.

Fé það, sem fóðurbirgðafélag fær þannig að láni, skal það ávaxta í 
sparisjóði eða annari tryggri peningastofnun þann tíma, sem það er ekki 
bundið i vörubirgðum félagsins.

18. Við 63. gr. Aftan við fyrri málslið greinarinnar bætist: að nokkru eða 
öllu leyti.

19. Við 89. gr. Fyrri málsgrein greinarinnar orðist svo:
a. Heimilt er að halda héraðssýningar þegar viðkomandi héraðsstjórnir 

óska. Þar má sýna helztu tegundir búfjár, svo sem sauðfé, nautgripi, 
hross, hænsni og geitfé. Skal þá skipta landinu í 10 umdæmi og sýn- 
ingar haldnar i þeim til skiptis. Fleiri sýslur en ein, eða sýsluhlutar, geta 
verið saman um héraðssýningu.

b. Síðari málsgrein greinarinnar breytist þannig, að á eftir „sýslusjóði“ 
komi: eða sýslusjóðum, — á eftir „sýslusjóður“ komi: eða sýslusjóðir, — 
á eftir „sýslunefnd“ komi: eða sýslunefndum.


