
Ed. 453. Nefndarálit

um frv. til laga um útflutning hrossa.

Prá landbúnaðarnefnd.

Nefndin heflr ihugað frv. þetta nákvæmlega og leitað um það upplýs- 
inga bjá þeim mönnum hér, sem ætla má, að þessum efnum séu konnugastir, 
svo sem dýralækni, hrossakynbótaráðunaut Búnaðarfél. ísl. og forstjóra út- 
flutningsdeildar Sambands íslenzkra samvinnufélaga.



Jafnvel þótt tillögum þessara manna beri eigi að öllu saman, verður 
þó af áliti þeirra Ijóst, að þeir eru sammála um þær staðreyndir, að mark- 
aður fyrir islenzk bross hefir að undanförnu smaþrengzt, og er nú svo komið, 
að hann er ekki teljandi, og að litlar likur eru fyrir því, að eftirspurn eftir 
islenzkum brossum aukist að nokkrum verulegum mun, ef samskonar sölu- 
aðferð verður viðhöfð áfram.

Þetta er einnig álit landbúnaðarnefndar, og vill hún þvi beina frv. inn 
á þá braut, að það — éf að lögum verður — stuðli að þvi, að framvegis 
verðr flult á erlendan markað betri hross en áður og betur með farin.

Að þvi marki eiga breytingartiliögur nefndarinnar að stefna.
Vér leggjum til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a. 2. málsl. (*Tvævetur hrossc o. s. frv.) falli burt.
b. í  stað »tvævetur« í 3. málsl. komi: 3 vetra.

2. Á eftir 1. gr. komi ný gr., sem verður 2. gr., svo bljóðandi:
Á timabilinu 15. október til 1. júni er óheimilt að flytja hross á er-

lendan markað. Frá 1. marz til 1. júni má þó flytja út hross á aldrinum
4—10 vetra, enda séu þau feit og hafl notið innlfóðurs ekki skemur en 1 
mánuð. Þó þarf leyfi atvinnumálaráðhérra til slíks útflutnings i hvert sinn, 
enda bafl hann áður sett reglur um meðferð hrossanna, frá þvi þau eru 
keypt og þar til þau eru látin i skip.

3. Við 2. gr. Á eftir 2. málsl. komi nýr málsl., þannig:
Skoðunarmenn semji skrá yfir hin útfluttu hross i áframhaldandi tðlu- 

röð, og festi samtimis við hvert hross spjald, þar sem tilgreind er skrá- 
setningartala þess, kynferði, aldur, litur og hæð.

4. Við 3. gr. Fyrir »(sbr. 2. gr.)« komi: (sbr. 3, gr.).
5. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Skylt er dýralækni (eftirlitsmanni) að kyrrsetja og banna útflutning á 
hrossum, sem eru mögur og illa útlítandi, glaseygð, meidd, hölt, með mjög 
snúna hófa, áberandi skakka eða hnýtta fætur, áberandi bilun i fótum 
eða með öðrum verulegum lýtum og göllum.

6. Við 6. gr. Aftan við greinina bætist: sbr. 3. málst. 3. gr.
7. Við 8. gr.

a. Fyrir orðin *samkvæmt 7. gr.« komi: samkvæmt 8. gr.
b. Fyrir »50—1000« komi: 50—3000.

Greinatala breytist samkv. atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 18. apríl 1932.

Páll Hermannsson, Pétnr Magnússon, Jón Jónsson, 
form. og frsm. fundaskrifari. með fyrirvara.


