
Nd. 29. Frumvarp til laga
um  cinkarétl r ík isstjórnarinnar til þcss að flytja trjáp löntur til landsins, 11111 

cftirlit mcíS innflntningi trjáfræs.

F rá  mciri lil. landlninaðarncfndar.

1. gr.
Ríkisstjórnin licfir cin licimild til þcss að flytja til landsins livcrskonar trjá- 

plöntur, og tekur sú hciinild cinnig til plantna af öllum tcgunduni runna, ncnia 
rósuni. Ennfrcnuu  skal rikisstjórnin laka að sér cftirlit nieð innflutningi á tjáfræi.

2. gr.
Ríkisstjórnin f d u r  skéigrækt ríkisins að sjá iim innkaup og innfliitning cr- 

lcndra trjáplantna, cftir því scni þörf krefur. Ríkisstjórnin fclur cinnig skógrækt 
rikisins cftirlit með innflulningi á trjáfræi.

3. gr.
Skógræktarstjóri, scni franikvænidarstjóri  skógræktarniálanna, sér uni inn- 

kaup, sölu og afhendingu crlcndra trjáplantna. P iön tu rnar  niá selja Iiæði í licild- 
sölu og sniásölu, cn öll álagning skal ákvcðin af ríkisstjórn, cftir tillögiun skóg- 
ræktarstjóra.

4. gr.
Skógræktarstjóri skal leggja álicrzlu á, að til landsins flytjist liarðgcrðar 

plöntur, scm líklcgar séu til þcss að þola islcnzkt veðurfar. Skal liann cinnig gæla 
þcss, að lieilbrigði planlnanna sé ekki ábótavant, svo frainarlega, scni þcss cr 
kostur.

Eftirlit með innflutningi á tr já fræ i skal fólgið í þvi, að skógræktarstjóri 
getur krafizt þcirra bcilbrigðisvottorða, scm bann álítur nauðsynleg. með liverri 
tegund trjáfræs.

5. gr.
Sá arður, sem kann að vcrða af sölu innflu ttra  trjáplantna, fcllur til skóg- 

ræ ktar  rikisins, og skal'l ionuni ráðstafað á sama liátt og því fé, scm skógrækt 
ríkisins befir í þarfir  skógræktarmálanna.



6. gr.
Sá, sem gerist brotlegur við lög þessi, með því að flytja erlendar tr jáp löntur  

til landsins, skal sæta sektum frá  10—500 krónuni, og skal uppbæðin metin eftir 
því, livort viðkomandi f ly tur inn plöntur til eigin þarfa  eða ætlar þær til sölu. 
P lön turnar  skulu gerðar upptækar, og falla þær til skógræ ktar ríkisins.

Sá, sem brý tu r  3. grein jiessara laga, mcð jivi að selja trjáp lön tur  bæ rra  
verði en auglýst smásöluverð beimilar, skal sæta sektum frá  100— 500 krónum .

Sá, sem flytur inn tr já fræ  án nauðsynlegra beilbrigðisvottorða, sætir sekt- 
uin frá  10— 100 kr.

Sektarfé rennu r  í ríkissjóð.

7. gr.
Með m ál út af b ro tum  gegn löguni jiessum skal fara  scm alm enn lögreglu-

mál.

8. gr.
Lög jiessi öðlast jiegar gildi.

G r e i n a r g e r ö .

Mál þetta lá fyrir  síðasta þingi, og fylgdi því jiá svo bljéiðandi grcinargerð:
„Sakir sívaxandi cftirspurnar eftir  trjáplöntimi til gréiðursetningar við bús 

og bæi, og sakir þess, að liin innlcnda framlciðsla befir lítið sem ekkert aukizt 
á síðari árum , liefir innflu tningur erlendra trjáp lan tna liingað til land aukizt 
feykilega. Þótt innflutningur erlendra trjáplanlna sé bvcrgi nærri cins ákjósan- 
legur og uppeldi trjáplantna liér á landi, jiá befir jiessi imiflutningur samt bætt 
ú r  brýnustu jiörf m anna, og að sjálfsögðu verður að balda lionum áfram  unz 
innlend plöntuframleiðsla er kom in svo langt áleiðis, að lnin gcti fullnægt þörf- 
uni landsmanna.

En m jög  m arg ir  og m iklir am im arkar  bafa vcrið á jiessum innflutningi cr- 
lendra trjáp lan tna og sölu jieirra liér. Ýmsir nienn, scm lítið vit liafa liaft á trjá- 
rækt, liafa keypt allskonar trjátegundir crlcndis, og mjög mikið af jicim plönt- 
11111 licfir vcrið jicirra tcgunda, að engin m innslu bkindi Iiafa verið til, að jiær 
gælu náð bér nokkrum  jiroska, cins og t. d. askur, cik, beyki, lind o. m. fl. Svo 
befir og cinnig verið flutt inn mikið af trjátcgiiiidum, sem gcta lijarað bér, cn 
sjaldan náð vcrulcgum jiroska, cins og t. d. flestar tegundir af álmi, lilyn. þyrni, 
fu ru  og grcni. Með innkaupuni slikra plantna bcfir töluverðu fé vcrið algerlega 
á glæ kastað, og er sjálfsagt að koma í veg fyrir, að jictta cndurtaki sig. En auk 
bins beina fjártjóns, scm af jicssum cftirlitslausa imiflutningi licfir lcitt, bcfir 
einnig leitt af lionuin töluvcrt óbcint tjón. A bncnningur bcfir keypt jicssar 
plöntur í trausti jiess, að jiær gætu vaxið, enda bcfir ckki skort gyllingar jieirra, 
scm selt liafa plöntur. En cr jicssar plöntur síðar bafa dáið út, befir jiað orðið 
til Jicss að bvckkja jiá, scm keypt liafa, svo að jicir liafa misst trúna á trjá- 
ræktarmöguleika. Þannig liafa bæði trjá- og skógrækt beðið m ikinn álitslmekki.

Undanfarin á r  befir verið mikil eftirspurn eflir trjáplöntiun, og befir jiað 
þlcypt iitsöluverði p lantnanna éibæfilcga liátt upp. Eyrir  jircin á rum  var t. d. út-



söluverð 1 meters liárra reyniviðarplantna frá  1,25—-1,75 kr., en í innkaupi kosta 
þessar p löntur ekki nema 10—25 aura, eða jafnvel minna. Þótt töluverður úr- 
gangur verði oft við plöntusölu og þrátt  fyrir  að lollar á trjáp löntum  eru  óhæfi- 
lega liáir, verður þetta að teljast óliæfileg álagning. A siðasta vori m átti líka, 
fyrir  atlæina Skógræktarfélags Islands, fá slíkar plöntur á 50—55 aura.

Það er ekki m innsta  vafa undirorpið, að bæði of hátt  útsöluverð trjáplantna 
innflutningur veikgerðra plantna befir m jög dregið ú r  áhuga almennings á 

trjárækt. En það er afaráríðandi fyrir  fram tíð  t r já ræ ktar  hér á landi, að trú 
almennings á tr já ræ kt dofni ekki fyrir  handvöm m  eina, og til þess að reyna að 
kom ast lijá þvi er þetta frum varp  meðal annars komið fram.

En það eru og aðrar  ástæður fyrir  því. Með innflutningi trjáplantna er hætt 
við, að ým sir s júkdóm ar geti borizt liingað til lands. Og telja m á vist, að nokkrir 
— að visu ekki hættumiklir  - -  tr jásjúkdóm ar hafi borizl bingað á þennan bátt. 
Hve p löntusjúkdóm ar geti verið hætlulegir, nægir aðeins að benda á kartöflu- 
mygluna og tjón það, sem af benni hefir hlotizt. Með lögum eins og gert er ráð 
fyrir  í frum varp i þessu er mikið dregið úr bættu  á innflutningi trjásjúkdóm a, 
og jafnvel ýmissa annara  s júkdóm a á plöntum. Þetta er líka ástæðan til þess, að 
gert er ráð fyrir  eftirlili með innflutningi trjáfræs.

Af verzlunarskýrslum verður ekki séð, live mikið befir verið flutt inn af 
trjáplöntum  á undanförnum  árum , sakir jæss, að allar lifandi p löntnr eru taldar 
í einum lið. En verðmæti þessara plantna befir venjulega numið 10000— 16000 
kr. upp á síðkastið. Meiri blutinn af þessu verðmæti fellur þó áreiðanlega á trjá- 
plöntnr. Af þessu m á sjá, að bér er ekki um  mikilsverðan atvinnumissi að ræða 
fyrir  einstaklinga, enda má gera ráð fyrir  því, að þeir, sem nndanfarið  bafa 
íengizt við trjásölu og trjáplöntun, geti fengið keyptar plöntur í heildsölu til út- 
plöntunar. Verða þeir þá aðeins að láta sér nægja minni álagningu en áður.

Að endingu er rétt að taka það fram , að það er neyðarúrræði að kaupa 
ir jáp löntur  frá  útlöndum, því að það befir margsýnt sig, að þessar plöntur geta 
bvergi nærri jafnazt á við góðar islenzkar plöntur. Þess vegna nnm  innflutn- 
ingur erlendra trjóplantna m innka jafnótt  og bin innlenda framleiðsla cykst. 
En takm ark  skógræktar ríkisins blýtur að verða aukin framleiðsla innlendra 
plantna, og er þess vegna ekki nema sjálfsagt, að bún annist innflutninginn á 
erlendum plöntum meðan þess þarf  með.

Hinar einstökn greinar frumvarjisins jnirfa ekki skýringa við, nema 3. gr. 
Það er ekki minnsta bætta á, að álagning á trjá jdön turnar  verði sett of bátt, þar 
eð það er í þágu skógræktarinnar, að sem mest sé keypt af p löntum  og að þeim 
sé plantað sem viðast“.


