
Nd. 525. Nefndarálit

um frv. til laga um  sauðfjármörk.

Frá  meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sam m ála  um  afgreiðslu þessa máls. 
Minni hl., þeir MG og PO, leggur á móti frum varpinu , en meiri hl. leggur til, 
að það verði sam þykkt með n okk rum  breytingum. Meiri hl. álítur, að ekki 
verði hjá því komizt að fyrirbyggja sem fyrst þann  glundroða, sem sam m erk- 
ingar valda viða á landinu, en sá glundroði fer sívaxandi, sem kunnugt er, 
efiir því sem sam göngur fara batnandi milli h inna ým su héraða landsins, 
sem áður voru í þessu falli afskorin hvert frá öðru, og eftir því sem m örkum  
fjölgar. Nefndin álítur, að frv. þetta, ef að lögum verður, m uni verða mikil bót 
í þessu efni og eigi því að afgreiða. Hinsvegar lítur hún  svo á, að rétt sé að



fresta fram kvæm d málsins nokkuð, bæði með tilliti til fjárhagsörðugleika yfir- 
standandi tima, og sömuleiðis til hins, að su m a r  sýslur hafa nýlega prentað 
m arkask rá r  sínar, og virðist þvi rétt að gefa þeim nokku rn  frest áður  sams- 
konar útgjöld verða lögð á þæ r á ný.

Aðrar breytingar m u n  nægja að skýra í framsögu.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
A tvinnum álaráðherra  skipar 2 m enn í m arkadóm . Auk þeirra er sauð- 

f já rræ ktarráðunau tur  Búnaðarfélags Islands sjálfkjörinn fo rm aður m arka- 
dóm s og um  leið m arkavörður.

M arkadóm ur skal ú rskurð  gefa raeðal annars  um  rétt m anna  til að 
halda sauðfjármarki, er þeir hafa áður haft, eða er í gildandi m arkaskrá , 
þegar um  sam m erk ingar  eða nám erkingar  er að ræða, þar, sem lög þessi 
leggja bann  við. E nn frem ur  veitir hann  heimild til að taka upp  nýtt m ark  
eða flytja m ark  milli héraða. Útlagðan kostnað dóm sins skal greiða úr 
rikissjóði, eftir reikningi, er a tv innum álaráðherra  úrskurðar.

2. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Draga skal fénað þannig, að fyrst ræ ður sýslubrennim ark , þá hrepps- 

b renn im ark  og siðast eyrnam ark. Sé kind ho rnm örkuð  eða b renn im erk t 
öðrum  en þeim, er eyrnam arkið  á, skal hún  þeim dregin, er á horn- 
eða brennim arkið . Beri ho rnm ark i og b renn im ark i ekki sam an, skal 
brenn im ark ið  ráða. F rá  þessu skal þvi aðeins vikja, að annað sannist 
réttara.

3. Við 14. gr. Síðari málsgrein greinarinnar  orðist svo:
Allt það fé, sem ekki finnst eigandi að, skal vera eign þess sveitarfé- 

lags eða upprekstrarfélags, sem kostnað ber af fjallleitum og réttahaldi, 
þar sem það finnst, og skal farið með það sem  hlutaðeigandi fjallskila- 
reglugerð mælir fyrir um. Þó skal óskilafé, ef það er m erk t hreppsbrenni-  
m arki, vera eign þess sveitarfélags, er b renn im ark ið  á.

4. Við 15. gr.
a. Fyrir  orðin »Akureyringa og Siglfirðinga« í annari málsgrein greinar- 

innar kom i:  m arkaeigenda á Akureyri og Siglufirði.
b. Fyrir  »Vestmannaeyjasýslu« i fjórðu málsgrein g reinarinnar komi: 

Vestmannaeyjakaupstaðar.
5. Við 17. gr. Greinin orðist svo:

Skylt er m arkadóm i að banna  öll mikil særingarmörk. Afeyrt er eng- 
um  heimilt að nota.

6. Við 22. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi ganga í gildi 1. j a n ú a r  1935.

Alþingi, 25. april 1932.

Bjarni Ásgeirsson, Steingr. Steinþórsson, Þorleifur Jónsson. 
form., frsm. meiri hl. fundaskr.


