
Ed. 336. Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um stofnun fávitahælis.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin htur svo á, að hér sé um allmikið nauðsynjamál að ræða, en telur 
liinsvegar ýmsan undirbúning þurfa fram að fara áður en fullnaðarákvörðun sé 
tekin um stofnun fávitahælisins, enda litlar horfur á, að hægt sé að leggja út í 
mikinn kostnað i þessu efni að svo komnu.

Nefndin hefir leitað umsagnar landlæknis um máhð, og er bréf hans prent- 
að sem fylgiskjal með þessu áliti. Fer skoðun landlæknis mjög í sömu átt eins 
og áht nefndarinnar.

Nefndin leggur þvi til, að máhð verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

I því trausti, að rikisstjórvin láti fara fram  þann undirbúning málsins, 
sem hún telur nauðsynlegan, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 6. april 1932.

Einar Árnason, Jón Jónsson, Pétur Magnússon.
form. fundaskrifari, frsm.



Fylgiskjal.

Reykjavik, 1. apríl 1932.

Þér hafið sent mér til umsagnar þingsályktunartillögu frú Guðrúnar 
Lárusdóttur um að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að koma upp hæli handa 
fávitum, svo fljótt sem auðið er.

Ég tel engan vafa á þörfinni fyrir slíkt hæli, sem ég hygg svo brýna, að 
fátt eða ekkert sé meira aðkallandi af því, sem sambærilegt gæti verið.

Hinsvegar er þetta mál gersamlega óundirbúið, og það svo, að enginn veit 
einu sinni með vissu tölu fávita i landinu.

Aður en unnt er að leysa úr því, hvernig haga skuli framkvæmdum til að 
bæta úr þessari nauðsyn, þurfa að hafa farið fram allvíðtækar rannsóknir bæði 
hér á landi og erlendis, og þar lielzt með eiginni sjón þess, er svara skyldi.

Ég tel þetta mál sízt of fljótt fram borið, en óttast, að tillagan, eins og 
hún er orðuð, hrindi því lítt áleiðis. Mundi meira stoða, ef Alþingi legði fyrir 
stjórnina að undirbúa málið rækilega á þessu og á hinu næsta ári, og heimilaði 
nauðsynlegt fé í því skyni.

Vilm. Jónsson.
Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.


