
Nd. 151. Breytingartillögur
við frv. til 1. um fóðurtryggingarsjóði.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Framan við 1. gr. kom i ný grein, sem verði 1. gr. og orðist svo (greina- 
talan brevtist samkv. þ v í ) :

Heimilt er sýslunefndum og ba'jarstjórnum  að gera sam þjkktir fvrir 
hlutaðeigandi sýslu- eða bæ jarfélög um stofnun fóðurtryggingarsjóða til 
varnar gegn fóðurskorti.

2. Síðari málsgr. 1. gr., sem verður 2. gr., orðist svo:
1 byrjun hvers árs skal reikna út, hvernig skipta beri fram lagi ríkis- 

sjóðs milli sýslu- og bæjarfélaga, og séu skiptin gerð i réttu hlutfalli við 
búfjáreign framteljenda. í reglugerð skal ákveða, bvernig búféð skuli lagt 
í einingar til að skipta framlaginu eftir. Strax og skipting liefir farið fram , 
skal tilkynna oddvitum sýslunefnda og bæjarstjórna, hver sé hlutur hverr- 
ar sýslu og bæjar á yfirstandandi ári.

3. V ið 2. gr., sem verður 3. gr. Greinin orðist þannig:
Þegar stofna skal fóðurtryggingarsjóð í sýslu- eða bæjarfélagi, skal 

gera um það samþykkt á fundi sýslunefndar eða bæjarstjórnar.
1 samþykkt skal ákveða, á hvern liátt afla skuli fjá r  í fóðurtryggingar-



sjóð, og  má ákveða, að gjaldinu sé jafnað að nokkru eða öllu leyti á béi- 
fjáreigendur og eftir bvaða reglum það sé gert. Hver bóndi stendur inn- 
heimtumanni skil á greiðslu fyrir j)að l)iifé, sem fram fleytt er á jörðinni 
eða hans ábúðarhlula af lienni. Heimilt er sýslunefnd og l)a»jarstjórn að 
taka upp í samþykkt ákvæði um það, að fram lag til fóðurtryggingarsjóðs 
falli niður, er sjóðurinn hefir náð ákveðnu l)ámarki, svo og önnur ákvæði 
uni m eðferð sjóðsins og ráðstafanir gegn fóðurskorti, þar á meðal, að til sé 
lágm arksfóðurforði, eftir því sem bann hefir vcrið ákveðinn í hverjum 
breppi. Einnig að böfuðstól sjóðsins megi aldrei skerða og heimild til þeirra 
ráðstafana, sem um ræðir i 11. gr.
Við 3. gr., sem verður 1. gr. Greinin orðist svo:

Nú hefir samþykkt um stofnun fóðurtryggingarsjóðs verið sam])ykkt 
m eð meiri hluta atkvæða á fundi sýslunefndar eða bæjarstjórnar, og skulu 
þá sýslunefndarmenn, ef um sýslu er að ræða, bera samþykktina upp á 
almennum sveitarfundi, liver í sínum breppi. Til fundanna skal boða eins 
og venja er um slíka fundi, og séu þeir haldnir áður en 6 vikur eru liðnar 
frá þvi samþykktin var gerð á sýslufundi. A fundum  þessum liafa þeir ein- 
ir atkvæðisrétt, sem búfé eiga og eru 18 ára eða eldri.

Nú hefir frum varp sýslunefndar um stofnun fóðurtryggingarsjóðs verið 
samþykkt af meiri bluta þeirra hreppsfélaga, sem ekki hafa lýst því yfir 
samkv. 5. gr., að þau vilji eigi taka þátt í sjóðsstofnuninni, og skal þá odd- 
viti sýslunefndar senda ráðuneytinu samþykktina til staðfestingar. Virðist 
ráðuneytinu samþykkt, sem því befir verið send til staðfestingar, koma í 
bága við grundvallarreglur laga eða rétt manna, endursendir það bana 
ásamt synjunarástæðum. Að öðrum  kosti staðfestir ráðuneytið samþykktina, 
skipar fyrir um birting bennar og tiltekur, hvenær hún öðlast gildi. Gildir lnin 
þá fyrir alla þá, sem i viðkom andi sýslu búa (sbr. þó 5. gr.).

Samþykkt, sem ráðuneytið befir slaðfest, má ekki breyta á annan liátt 
en hún var sett.

í bæ jarfélögum  skal samþykktin einnig borin upp á almennum fundi í 
bæjarfélaginu, og gilda þar sömu ákvæði um atkvæðisrétt og í sveitum. Sé 
meiri hluti atkvæðisbærra fundarmanna fylgjandi samþykktinni, skal bún 
send til staðfestingar, og gilda þá sömu ákvæði eins og um sýslusamþykkt. 
V ið 4. gr. Greinin verður ö. gr.
Við 5. gr., sem verður 6. gr. Greinin orðist svo:

Fóðurtryggingarsjóður, sem stofnaður er samkvæmt lögum þessum, á 
rétt á fram lagi rikissjóðs, sem um getur i 2. gr., en þó aldrei bærri uppbæð 
en fram  er lögð á móti.
V ið 6. gr., cr verður 7. gr. A eftir orðunum  „kýs sýslunefnd“  kom i: eða 
bæjarstjórn.
Við 7. gr., sem verður 8. gr. Greinin breytist svo:
a. A eftir „sýslunefnd“  í 1. málsl. kom i: eða bæjarstjórn.
b. A undan siðustu n)álsgr. kom i: Um búfjáreigendur í kaupstöðm)) giida 

sömu ákvæði og u)n ábúendur á jörð.



9. Aftan við 9. gr., sem verður 10. gr., bætist: Sé um bæjarfélag að ræða, tekur
bæjarstjórn að sér lilutverk hreppsnefndar í sveitum.

10. V ið 10. gr. Greinin verður 11. gr.
11. V ið 11. gr., sem verður 12. gr.: Á eftir orðunum  „hey brenna“  kom i:

óvátryggð.
12. V ið 12. gr., sem verður 13. gr. Siðari málsgr. orðist svo:

E f starfsemi fóðurtryggingarsjóðs leggst niður í þeirri mynd, sem lög 
þessi gera ráð fvrir, er sjóðurinn eign hlutaðeigandi sýslu- eða bæjarfélags. 
Aldrei má þó verja sjóðnum  eða vöxtum  hans til annars en fóðurtrygginga.


