
Nd. 483. Frumvarp til laga

um varnir gegn út!»reiðsln mæðiveikinnar og stuðning til liæmla, er beðið hafa tjón 
af henni.

Frá landlnínaðarnefnd.

1- gr.
Landbúnaðarráðherra hefir á hendi vfirstjórn þeirra mála, er um ræðir í lög- 

um þessum. Hann skipar finim inanna framkvæmdanefnd, eftir tillögum landbún- 
aðarnefnda Alþingis, til þess að hafa á hendi stjórn þessara mála. Hann skipar og 
framkvæmdastjóra eftir tillögum nefndarinnar.

I. KAFLI 
Um varnir

2. gr.
Framkvanndánefndin hefir heimild til þess að kveðja sér menn til aðstoðar við 

framkvæmd laganna, að fengnum tillögum framkvæmdastjóra.

3. gr.
Framkvæmdastjóra er heimilt að láta fram fara rannsókn á heilbrigði sauðfjár 

eftir þvi, sem honum þvkir þörf á. Fjáreigendur, sem búsettir eru utan aðalvarðlín- 
anna, eru skyldir til þess að gera viðkomandi hreppstjóra tafarlaust aðvart, er þeir 
verða varir við grunsamleg veikindi i fé sínu eða annara á þvi svæði. Hreppstjóra 
er skylt að bregða þegar við, er hann hefir fengið slíka tilkynningu, og rannsaka, 
hvernig veikinni er háttað.

Nú telur hreppstjóri, að um mæðiveiki geti verið að ræða, og skal hann þá láta 
lóga einni eða fleirum grunsömum kindum til þess að fá úr því skorið. Hann skal 
ennfremur láta einangra hjörðina unz úrskurður um veikina er fenginn. Ivostnað- 
ur við þá einangrun greiðist að -á úr ríkissjóði, en að \'z úr viðkomandi sýslusjóði.

4. gr.
Nú er úrskurður fenginn fyrir því, að uin mæðiveiki er að ræða utan aðalvarð- 

lína, og skal þá framkvæmdastjóri, í samráði við mæðiveikinefnd, gera þær ráð- 
stafanir til varnar útbreiðslu veikinnar, sem nefndinni þykja trvggilegastar. Avallt 
skal þó tafarlaust lóga hinu sjúka fé.

Kostnaður við ráðstafanir þessar greiðist úr ríkissjóði.

5. gr.
Aðalvarðlínur skulu vera þessar :.

1. Meðfram Þjórsá frá sjó og upp í Hofsjökul.
2. Meðfram Héraðsvötnum og Jökulsá evstri frá sjó og upp í Hofsjökul.
3. Milli Steingrim sfjarðar og Þorskafjarðar.

Þessar aðalvarðlinur skal treysta með girðingum og varðmönnuin eftir því, sem 
þörf krefur og öruggast er talið á hverjum stað.

6. gr.
Frainkvæmdanefnd er heimilt að setja aukavarðlinur meðfram Blöndu frá sjó 

og upp í Hofsjökul, á Kili milli Langjökuls og Blöndu og meðfram Ölfusá, Hvítá 
og Brúará frá sjó og upp í Langjökul, ef nefndinni þykir það nauðsynlegt til að 
tefja fyrir útbreiðslu veikinnar.



7. gr.
Xú vilja bændur gera tilraun til þess að verjast fjársamgöngum með þvi að 

setja upp varnargirðingar fyrir ákveðin svæði, sem framkvæmdanefndin telur líkur 
til, að séu ósýkt, og er þá heimilt, með ráði nefndarinnar, að veita stj'rk til slíkra 
girðinga, er nemi allt að 35 aurum á hvern metra, enda verði girðingar þessar eign 
þeirra, er kosta þær að öðru leyti. Stvrkurinn má þó ekki nema meiru en 50 aurum 
á hverja fullorðna kind, sem verja skal.

\ ú  vill sveitarstjórn einhvers hrepps koma upp slíkri varnargirðingu, og skal 
þá oddviti gera öðrum sveitarstjórnum  aðvart, sem gera má ráð fyrir, að not hafi 
af slíkri girðingu. Skal oddviti hvers hrepps eða hreppshluta tat'arlaust leita álits 
hlutaðeigandi fjáreigenda, og skulu þeir kjósa einn fulltrúa til þess að fara með 
umboð sitt á sameiginlegum fundi sveita þeirra, er hér um ræðir. Sá fundur ræður 
málinu til lykta, og er ákvörðun hans bindandi fyrir alla fjáreigendur á svæðinu.

Styrkur til þessara girðinga greiðist því aðeins, að girðingarstæði sé samþykkt 
af fram kvæm dastjóra og að gerð og frágangur girðinga sé tekið gilt af honum eða 
trúnaðarm anni hans.

Allur annar kostnaður við þessar girðingar, svo og varzla meðfram þeim og all- 
ar búsifjar, sem ráðstafanir þessar veita nágrönnum og bótaskyldar eru, greiðist 
af eigendum þess fjár, er verja skal, í hlutfalli við fjáreign þeirra. Skal oddviti 
sveitarstjórnar innheimta gjaldið með öðrum sveitargjöldum. Gjöldum þessum 
fvlgir lögtaksréttur.

Tölu varðmanna og tilhögun vörzlu ákveður framkvæmdastjóri.

8. gr.
Framkvæmdanefnd er heimilt að setja upp einangrunargirðingar til þess að 

geyma í sjúkt og grunað fé í þeiin héruðum, sem liggja innan aðalvarnarlína, ef 
veikin er ekki mikið útbreidd þar, og sé það gert í samráði við hlutaðeigandi sýslu- 
nefnd. Sýslufélagið leggur til land undir girðingu og kostnað við uppsetningu, en 
girðingarefni og flutningur á næsta hafnarstað skal lagður fram  sem annar kostn- 
aður við varnirnar.

9‘ g r’Heimilt er að leggja girðingar þær, sem um getur í 5. 8. gr., um lönd einstakra
manna og aírétti, eftir því sem framkvæmdastjóri telur haganlegast.

Náist ekki samkomulag við landeiganda um land undir einangrunargirðingu 
samkv. 8. gr., er sýslunefnd heimilt, í samráði við framkvæmdastjóra, að taka land 
undir slika girðingu leigunámi, og fer þá um leigunámið samkv. ákvæðum laga nr. 
61 14. nóv. 1917, um framkvæmd eignarnáms.

Bætur fyrir landspjöll, átroðning, afnotamissi lands eða önnur óþægindi vegna 
girðinga, sem um getur i 5.- 7. gr., koma ekki til greina, nema alveg sérstakar á- 
stæður séu fvrir hendi.

10. gr.
Skylt er vegfarendum, sem fara um hlið á varnargirðingum, að loka þeim tryggi- 

lega. Vanræksla í þessu efni, svo og skemmdir á hliðum og girðingum varða sekt- 
um eða fangelsi, allt að 3 mánuðum. Skemindir skal auk þess bæta að fullu.

11. gr.
Varðmenn þeir, sem tekizt hafa á hendur vörzlu við varðlínur þær, sen um 

ræðir A 5. og 6. gr., eru sýslunarmenn ríkisins meðan þeir gegna því starfi. V irð- 
maður, sem yfirgefur varðstöðu sina á þeim tíma, sem honum ber að vera á verði, 
eða vanrækir starf sitt á annan hátt, skal sæta sektum, nema þyngri refsing liggi 
við samkvæmt öðrum lögum.



12. gr.
Framkvæindanefnd er heimilt að fyrirskipa litarm erkingar á sauðfé, þar sem 

henni þykir nauðsyn bera til. Ennfrem ur getur hún bannað hverskonar litarmerk- 
ingar á sauðfé á ákveðnum svæðum.

13‘ gr'Flutningur sauðfjár yfir varðlínur þær, sem um getur í 5.—8. gr., er bannaður 
nema samþykki fram kvæm dastjóra komi til. Kindum, sem leita mjög á að komast 
gegnum varðlínur, má varðm aður lóga, en gera skal hann það verð úr, sem unnt er, 
ef eigandi hefir ekki aðstöðu til að hirða sjálfur. Greiða má bætur fyrir slíkar kind- 
ur, allt að verðlagsskrárverði, ef ástæður mæla ineð, að dómi framkvæmdastjóra.

14. gr.
Framkvæmdanefnd er heimilt að ráðstafa sauðfé á afrétti og í heimahögum, cf 

nauðsyn ber til vegna varnanna. Nefndinni er ennfrem ur heimilt að fyrirskipa slátr- 
un á fé, sem kernur fyrir í útréttum , ef henni virðist það hafa þýðingu vegna varn- 
anna. óskilafé og ómerkinga, er fvrir koma í næstu sýslum við aðalvarðlinur, má 
ekki selja til lífs, heldur skal hreppstjóri sjá um, að því fé sé lógað.

15. gr.
Heimilt er sveitarstjórnum  og stjórnum  upprekstrarfélaga, með sainþykki fram- 

kvæmdanefndar, að fyrirskipa breytingu á fjallgöngum, smölun heimalanda og rétt- 
um, ef það telst nauðsynlegt til heftingar útbreiðslu veikinnar. Breytingar þessar 
teljast ekki brot á fjallskilareglugerðum.

16. gr.
Hreppstjórar, gangnaforingjar (fjallkóngar) og réttarstjórar i þeim héruðum, sem 

talin eru litið sýkt eða ósýkt, skulu hafa strangt eftirlit með því í öllum réttum og 
fjallgöngum, að allar veikar eða grunsamlegar kindur, er þar koma fyrir, séu tafar- 
laust teknar ú r fjársafni og lógað eða einangraðar. Sama skylda hvílir á bændum 
i þeim héruðum við smölun heimalanda.

17. gr.
Leyni fjáreigandi veiki í fé sinu, skal hann sæta sektum, en verði það til þess, 

að veikin berist í ósýkt fé annara, varðar það fangelsisvist.

18. gr.
Allur kostnaður við girðingar og vörzlu samkv. 5.—8. gr., sem ekki greiðist af 

viðkomandi héruðum, greiðist að % hlutum úr rikissjóði og þeim hluta bjargráða- 
sjóðs, sem er sameign allra landsmanna, Ho af hvorum aðilja, en % sé jafnað niður 
á alla sauðfjáreigendur utan aðalvarðlinanna.

Landbúnaðarráðuneytið jafnar gjaldi þessu árlega niður eftir síðasla fjárfram - 
tali á þau sýslufélög, eða hluta ú r þeim, er þátt taka í greiðslunni, en þó ekki hærri 
fjárhæð á ári hverju en sem svarar 10 aurum  á kind. Sýslumenn jafna gjaldinu milli 
hreppa eftir sömu reglu og innheimta það með sýslusjóðsgjöldum.

II. KAFLI 
Um stuðning til bænda.

19. gr.
Fé því, sem veitt er árlega í fjárlögum til stuðnings þeim bændum, er tjón hafa 

beðið af völdum m æðiveikinnar, skal varið sem hér segir:
1. Til greiðslu úpp i vexti af lánum og upp í jarðarafgjöld leiguliða. Þau ein lán



koma til greina með vaxtastyrk, sem vottorð liggur fyrir um frá skattanefnd, að 
talin hafi verið fram og sönnuð í'árslok  1937 ásamt vaxtakjörum.

2. Til sýslu- eða hreppavega i viðkomandi héruðum án framlaga ú r sýslu- eða 
sveitarsjóði.

3. Til greiðslu á styrk til framræslu, túnasléttunar og garðvrkju, er nemi allt að 
tvöföldum styrk, sem greiddur er til skurðagerðar, túnasléttunar og garðræktar 
samkv. jarðræktarlögum , og til túnauka allt að jafnháum  styrk og veittur er 
samkv. jarðræktarlöginn. Auk þess greiðist lögmæltur jarðræktarstyrkur.

4. Til styrktar nýjum  fvrirtækjum , er gera framleiðslu bænda verðmæta eða fjöl- 
breytta, svo sem gróðurhúsum og rjómabúum.

Ákveða skal í fjárlögum hvert ár, hversu hárri upphæð megi verja sam- 
kvæmt 1., 2. og 4. lið.

20. gr.
Framkvæmdanefnd hefir á hendi skiptingu fjárins. Áður en skipting fer fram 

skal nefndin safna skýrslum um tjón það, er hlotizt hefir af veikinni.

21. gr.
Hver hreppsnefnd velur einn mann til að safna skýrslum um fjártjón  bænda af 

völdum mæðiveikinnar i hreppnum  og öðrum upplýsingum, sem framkvæmdanefndin 
telur nauðsynlegar vegna úthlutunarinnar. Hver sýslunefnd tilnefnir 2 menn til þess 
að taka á móti skýrslum ú r einstökum hreppum í þeirri sýslu, færa þær til sam- 
ræmis og vera að öðru levti framkvæmdanefndinni til ráðuneytis um skiptingu 
fjárins.

22. gr.
Nú hefir framkvæmdanefnd fengið skýrslu um tjón bænda af völdum mæði- 

veikinnar, og skal hún þá skipta því fé, er fjárlög ákveða, í hlutfalli við þann tekju- 
missi, er þeir hafa orðið fyrir af völdum veikinnar, skv. nánari ákvæðum reglugerðar.

23. gr.
Framkvæmdanefnd tilkynnir aðiljum, ekki síðar en í lok aprílmánaðar, hversu 

mikils styrks þeir megi vænta það ár. Sýslunefndin ákveður síðan, að fengnum til- 
lögum viðkomandi hreppsnefnda, í hvaða hreppa- og sýsluvegum skuli unnið og 
hvernig þátttaka í vinnunni skiptist á milli hreppanna.

24. gr.
Framkvæmdanefnd sér um greiðslu á vaxtatillagi og jarðarafgjöldum. Þeir, sein 

eiga ógreidda vexti, afborganir eða jarðarafgjöld, fá því aðeins tillag upp í vexti, að 
þeir greiði jafnfram t það, sem vangoldið er, eða hafi náð samningum um það.

Nefndin ávísar vegafénu til vegamálastjóra og jarðræ ktarstyrknum  til Búnaðar- 
félags Islands, og skulu þessir aðiljar hafa eftirlit með þessum framkvæmdiun og 
annast útborgun samkvæmt því, sem unnið hefir verið og heimild er til.

25. gr.
Hreppssjóður greiðir allan kostnað við söfnun skýrslna og úthlutun styrktar- 

fjárins innan hrepps. Sýslusjóður greiðir á sama hátt kostnað við störf sýsluráðu- 
nauta og skiptinguna milli hreppa.

26. gr.
Bændur þeir, sem lög þessi ná til, fá án þess að greiða dráttarvexti frest á greiðslu 

árgjalda i lánsstofnunum, þar til séð er, hvort og hve m ikinn styrk þeir fái á því ári 
samkvæmt lögum þessum, og er óheimilt að segja upp lánum vegna þess dráttar. 
D ráttur á greiðslu jarðarafgjalda til sama tíma varðar ekki missi ábúðar.



III. KAFLI 
Almenn ákvæði.

27 . gr.
Ráðherra er heimilt, eftir tillögum framkvænidanefndar, að gera hverja þá 

ráðstöfun, er hann álítur nauðsynlega til þess að hindra útbreiðslu veikinnar og 
útrým a henni.

28. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að endurgreiða bændiun og félögum bænda á mæði- 

veikisvæðinu verðtoll af loðdýrum, sem innflutt voru árið 1937.

29. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektuin, allt að 10000 kr., eða fangelsi, og skal 

með mál út af slíkum brotum farið sem almenn lögreglumál.

30. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 12 frá 12. mai 1937 og lög nr. 

25 frá 13. janúar 1938.
31. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta er í aðalatriðum samhljóða gildandi lögum um sama efni. 

Lögum nr. 12 frá 12. maí 1937, um varnir gegn útbreiðslu borgfirzku sauðfjárveik- 
innar, og lögum nr. 25 frá 13. janúar 1938, um stuðning til handa bændum, er tjón 
hafa beðið af völdum mæðiveikinnar, er stevpt hér saman í einn lagabálk, endur- 
skoðuðum og breyttum  í samræmi við þá reynslu, sem siðan er fengin um fram- 
kvæmd þeirra og útbreiðslu veikinnar.

Þó að frv. sé borið fram af landbúnaðarn. neðri deildar, þá standa landbúnaðar- 
nefndir beggja deilda jafn t að því og hafa undirbúið það báðar í sameiningu, enda 
hefir því starfsfyrirkomulagi jafnan verið fylgt um mál þessi í þinginu.

Nefnd sú, er skipuð var samkv. lögum frá síðasta þingi um stuðning til bænda 
vegna mæðiveikinnar, þeir Guðmundur Árnason, bóndi í Múla, Jón Sigurðsson, 
bóndi á Reynistað, og sr. Ingimar Jónsson, skólastjóri í Reykjavík, hefir ásamt 
framkvæmdastjóra þessara mála, Hákoni Bjarnasyni skógræktarstjóra, endurskoð- 
að áðurnefnda löggjöf og lagt tillögur sínar fyrir landbúnaðarnefndir Alþingis, en 
þær síðan athugað þær nánar og gert á þeim ým sar breytingar. Hafa nefndirnar 
sameiginlega haldið allmarga fundi um málið og auk þess kosið í það undirnefnd. 
Auk frum varps þessa hafa nefndirnar og haft til athugunar áætlanir yfir kostnað 
við varnirnar á yfirstandandi ári og væntanlegar bætur til bænda vegna mæðiveik- 
innar á næsta ári, sem hvorttveggja þurfti að ákveða í sambandi við fjárlög fyrir 
árið 1939. Hafa þær gert fjárm álaráðherra og fjárveitinganefnd grein fyrir áliti 
sínu á þeim málum.

Allar aðalvarnarlínur, sem ákveðnar voru i varnarlögunum  frá 1937, eru nú úr 
gildi fallnar, með því að veikin revndist vera fyrir utan þær allar. Hefir siðan verið 
unnið að því að gera aðrar nýjar, og verður að halda því áfram  á þessu sumri. 
Þær aðalgirðingar, sem stefnt er að að koma upp í sumar, eru þessar: Meðfram 
Þjórsá annarsvegar og Héraðsvötnum hinsvegar, til að stemma stigu fvrir veikinni 
austur á bóginn.' Þessar línur verður auk þess að trevsta með vörzlu.

Þá er og hugsað að koma upp viðbótargirðingu á Kili, en þangað er nú •orðið 
bílfært að heita má yfir sumarið. Ennfrem ur verður komið upp aukavarðlínuin þar, 
sem þörf þykir. Þá verður og að stvrkja varnirnar á Vestfjörðum, þar eð veikin er



komin vestur fyrir Gilsfjarðar—Bitrufjarðar-girðingu. Enn þykir og nauðsynlegt, 
að heimild sé til að styrkja nokkrar girðingar, sem ekki teljast með aðalvarnarlín- 
um, til að forðast útbreiðslu veikinnar eða tefja fvrir henni á ýms smærri svæði, 
sem að mestu eða öllu teljast ósýkt enn. Leggur nefndin til, að þessar girðingar megi 
styrkja með allt að 35 aururn á inetra, þó ekki vfir 50 aura á kind á því svæði, sem 
verja á. Hinn hlutann leggi hlutaðeigandi sauðfjáreigemiur til. Sé styrkur þessi 
veittur allt að hámarki, nemur framlag ríkisins mestum hluta af verði girðingar- 
efnis. Og þar sem auk þess er ætlazt til, að girðingar þær, sem þannig eru gerðar, 
verði að fullu eign þeirra, er kosta þær að öðru levti, má telja þetta allríflegan 
stuðning til viðkomandi héraða, þó að hann að sjálfsögðu liorgi sig betur fvrir rík- 
issjóð heldur en að eiga á hættu, að héruð þessi verði veikinni að bráð, með ölluin 
þeim afleiðingum, sem það hefir í för með sér. í þessum flokki má telja línu, sem 
fyrirhuguð er vfir Snæfellsnes vestanvert, frá Skógarnesi í Alftafjörð, þar eð 
veikin er nú komin yfir varnarlínu þá, sem sett var siðastliðið vor með Hítará, og 
má búast við, að hún breiðist á næstunni út í syðstu sveitum Snæfellsnessýslu. 
Þá er og undirbúningur hafinn um samskonar línu yfir þvert Reykjanes. í frum- 
varpi þvi, sem mæðiveikinefnd sendi landbúnaðarnefnduin, var lagt til, að aðal- 
varnarlínur á Vestfjörðum vrðu tvær. Önnur úr Kollafirði í Barðastrandarsýslu i 
ísafjörð og hin úr Kaldalóni í Þaralátursfjörð. Hinsvegar var þar gert ráð fvrir, að 
styrkja samkv. 7. gr. girðingu úr Þorskaf. í Steingrímsfj. Meiri hluti nefndarinnar 
féllst þó á að snúa þessu við, þannig að ákveða sem aðalvarnarlínu girðingu lir 
Þorskafirði í Steingrímsfjörð, en heimila stvrk til hinna tveggja. — Auk þessara girð- 
inga, sem hér eru taldar, mun óumflýjanlegt að 'gera nokkrar minni, sem hér verða 
ekki taldar. Alls mun mega gera ráð fvrir útgjöldum úr rikissjóði til girðinga á þessu 
ári nokkuð yfir 200 þús. krónum.

II. kafli, um styrk til bænda, sem beðið hafa tjón af völduin mæðiveikinnar, 
er í öllum aðalatriðum eins og í núgildandi lögum um sama efni. Þó hefir nefndin 
bætt garðræktarframkvæmdum í styrkhæfar jarðabætur samkv. lögunum, með því að 
reynslan hefir sýnt, að enn er full þörf að ýta undir þær, og sumar þær sveitir, 
sem fjárpestin nú herjar á, eru vel til garðræktar fallnar, eftir því sem gerist á 
landi hér. Þá hefir nefndin og lagt til að brevta ákvæðinu um vaxtastvrkinn þannig, 
að í stað þess að í núgildandi lögum er aðeins miðað við fasteignaveðslán, þá er sam- 
kvæmt frum varpinu ætlazt til, að hann nái til allra lána, sem vottorð liggja fvrir um frá 
skattanefndum, að talin hafi verið fram og sönnuð i árslok 1937. Reynslan við fram- 
kvæmd laganna hefir sýnt það, að með því fyrirkomulagi, sem nú gildir, kemur vaxta- 
styrkurinn ærið ranglátlega niður í mörgum tilfellum. Ýmsir bændur, og eru það þó 
einkum leiguliðar, hafa orðið að taka og tekið til framkvæmda og annars lán, hlið- 
stæð fasteignalánum annara bænda. en orðið að tryggja þau með sjálfskuldarábvrgð 
eða víxlum. Þessir bændur geta engan vaxtastvrk fengið, þó að vitanlegt sé, að 
slík lán hvíla sízt léttar á þeim, er skulda, en fasteignaveðslánin. Þá eru þeir og 
betur komnir, sem tekið hafa kreppulán og „konverterað" lánum sínum þannig, held- 
u r en hinir, þar sem kreppulánin teljast veðlán, þó ekki séu þau tryggð með veði í 
fasteign.

í frum varpi því, er mæðiveikinefnd sendi landbúnaðarnefndum, var einn sér- 
stakur kafli um heimild til niðurskurðar og fjárskipta á hinum sýktu svæðum, þar 
sem gert var ráð fyrir, að hefja mætti framkvæmdir í þvi máli þegar á næsta hausti, 
ef viss þar greind skilyrði væru fyrir höndum. Þó að meiri hluti n. líti hiklaust svo 
á, að ennþá liggi ekkert fyrir í þessum málum, sem bendi til þess, að unnt sé að 
losna við mæðiveikina og þann voða, sem af henni stafar, á annan hátt en ef það 
tækist með niðurskurði og fjárskiptum , og þó hún einnig sé sannfærð um, að það 
væri því betra, því fyrr sem það næðist, þá álitur meiri hl. nefndarinnar samt ennþá 
vanta. ým sar forsendur fy rir því, að hún telji forsvaranlegt að hefjast þegar handa 
um þær framkvæmdir. Má í því sambandi benda á það, að enn er ekki vitað, hvort 
það tekst að hefta veikina á þeim útlínum, sem nú er talið, að hún takm arkist við,



og sömuleiðis er ekki fullsannað ennþá, að hagar og hús geti ekki smitað, þó fénu 
sé lógað, eða aðrar skepnur borið veikina á milli. Um þetta ætti að vera til fyllri 
vitneskja á næsta þingi en nú er.

Þá var og nefndinni ljóst, að ef ráðizt er í jafnumfangsmikið og stórkostlegt 
fyrirtæki og almennan niðurskurð á öllum hinum sýktu svæðum, yrði það að vera 
nokkurnveginn tryggt fyrirfram , að allur þorri þeirra bænda, sem slík ráðstöfun kæmi 
niður á, væri samþykkur þeim ráðstöfunum  eða fús að beygja sig undir þær. Ella 
yrðu þær með öllu óframkvæmanlegar.

Af þessum ástæðum var það, að landbúnaðarnefndir Alþingis gengust fyrir þvi 
nú í vetrarlokin, að atkvæðagreiðsJa færi fram ineðal bænda á mæðiveikisvæðunum 
um afstöðu þeirra til þess máls, til þess að kynnast hug þeirra til þess og skoðunum 
þeirra á því — og ennfremur til að koma af stað sem beztri athugun á málinu og 
umræðum um það í tíma, ef svo mætti fara, að skilvrði sköpuðust fyrir því á næst- 
unni, að unnt vrði að ráðast í almennan niðurskurð, að dómi Alþingis. Nefndinni 
hafa nú borizt álitsgerðir frá bændum úr ölluin þessum héruðum, og bera þær með 
sér, að vfirleitt hafa þeir alveg hina söinu skoðun á þessu og meiri hluti nefndarinn- 
ar, — að stefna beri að niðurskurði og fjárskiptum  sem fyrst, en ráða þó frá því, 
að hafizt sé handa 1 11 1 1 það nú þegar á næsta hausti. Að öllu þessu athuguðu féllst 
nefndin því á, að rétt væri að fella kaflann 11 1 1 1 niðurskurðarheim ildina ú t ú r frum- 
varpinu. Taldi hún ekki rélt að ákveða á þessu þingi fyrirkomulag og framkvæmdir 
i jafnvandasömu máli og þetta er, þar sem ofan á var orðið, að það kæmi ekki til 
framkvæmda fyrr en eftir næsta þing. Taldi hún ekki mundi af veita að nota tíma 
þann og reynslu, er til næstu þingloka kvnni að vinnast, til að hugsa málið og undir- 
búa betur bæði utan þings og innan.

Þess skal þó getið, að tveir nefndarmenn höfðu nokkra sérstöðu í þessu máli. 
Páll Zóphóníasson vildi samþykkja heimildina um niðurskurð og fjárskipti óbreytta 
í aðalatriðum og hefja jiegar framkvæmdir á næsta hausti, en Pétur Ottesen vill 
hafa i frv. heimild til þess fyrir stjórnina að láta byrja á fjárskiptum  á næsta hausti 
sem tilraun á litlu takm örkuðu svæði, og mun hann því taka upp tillögur mæðiveiki- 
nefndar um fjárskipti og flvtja þær sem brevtingartillögur við frv., með þeim tak- 
mörkunum, sem að framan getur. A þetta gat meiri hl. n. ekki fallizt, en var hins- 
vegar samþykkur því, að gerðar væru þegar á þessu ári áfram haldandi tilraunir um 
það, hvort fénaðurinn sýkist beint af landi eða húsum, hliðstæðar þeim, sein síðastl. 
ár voru gerðar í Heggstaðanesi. En heimild til þess er í frum varpinu eins og það er nú, 
ef að lögum verður. Að öðru leyti standa nefndirnar saman um málið. Þó er nokk- 
ur ágreiningur uin aðalvarðlínur á Vestfjörðum, og niunu nefndarmenn gera grein 
fyrir honum í umræðunum.

Með greinargerð frum varpsins fvlgir skýrsla frá frainkvæmdastjóra uin sauð- 
fjártölu vestan Þ jórsár og Héraðsvatna árin 1936 og 1937, og ennfremur kort, er 
sýnir útbreiðslu mæðiveikinnar í ársbyrjun 1937 og 1938.



Sauðfjártala vestan  Þjórsár og  H éraðsvatna árið 1936 o g  1937.

Fiiirla la F já rta la
s3

v o rfram la l 1936 í á rslok  1937 F æ kkun Fjölgun

h re p p u r  sam ta ls h re p p u r  sam ta ls
h re p p u r h re p p u r uu.

Revkjavík ............................ )) 1002 » 1500 » 498 »
H afn a rfjö rð u r...................... » 1009 » 1007 2 » »

Gullbringu- og Kjósarsýsla:
G rindav íkur.......................... 2925 3150 » 225 »
Hafna .................................... 789 830 » 41 »
Miðnes .................................. 1252 1230 22 » 1,8
Gerða ...................................... 173 315 » 142 »
K e fla v ík u r............................ 565 600 » 35 »
Vatnsleysustrandar .......... 1729 1980 » 251 »
Garða ...................................... . 1391 1479 » 88 »
Bessastaða ............................ 135 95 40 » 30
Seltjarnarnes ...................... 604 498 106 » 17
Mosfells ................................ 2334 2324 10 » 0,5
Kjalarnes .............................. 2480 2346 134 » 5,4
Kjósar .................................. 3505 3115 390 » 11

17882 17962
17882 17962

Borgarf jarðarsýsla:
Strandar .............................. 3094 2939 155 » 5
Skilmanna ............................ 1070 822 248 » 23
Inn ri-A kranes ...................... 1000 950 50 » 0
Ytri-Akranes ...................... 920 780 140 » 15
Leirár- og M e la .................. 2302 2350 » 48 »
Andakíls .............................. 4297 1320 2977 » 69
Skorradals .......................... 2826 1949 877 » 31
Lundarreykjadals .............. 2403 1129 1274 » 53
R eykho ltsdals ...................... 5138 1691 3447 » 67
H á ls a ...................................... 2544 1018 1526 » 60

25594 14948
25594 ______: 14948

Mýrasýsla:
Hvítársiðu ............................ 3795 1724 2071 » OO
Þverárhlíðar ........................ 2675 1152 1523 » 3 /

Norðurárdals ...................... 3572 2150 1422 » 38
Stafholtstungna .................. 5695 2420 3275 » 57
Borgar .................................. 5932 5000 932 » 16
Borgarnes ............................ 1143 659 484 » 49
Álftanes ................................ 5341 3498 1843 » 35
Hraun .................................... 5866 4405 1461 » 38

34019 21008
----------- 34019 21008

Flyt 79506 ; 56425 24409 1328



Sauðfjártala vestan Þjórsár og Héraðsvatna árin 1936 og 1937 (frh.).

F já r ta la  
v o rfram ta l 193G

F já r ta la  
i á rs lo k  1937 F æ kkun Fjölgun

e3
•M o

h re p p u r  sam ta ls h re p p u r sam ta ls h re p p u r h re p p u r Uu.

Flutt » 79506 » 56425 24409 1328 »
Snæf.n,- og Hnappadalss.:
Kolbeinsstíiða ...................... 3887 3984 » 97 »
Eyja ...................................... 2290 2429 » 139 »
Miklaholts ............................ 3138 3220 » 82 »
S taðarsve itar........................ 3124 2960 164 » 5,4
Breiðuvíkur ........................ 2204 2138 66 » 3
Nes utan Ennis .................. 1221 946 275 » 22
Ólafsvíkur .......................... 268 282 » 14 »
Fróðár .................................. 752 793 » 41 »
Evrarsveit ............................ 2552 2511 41 » 1,6
Stykkishólms .................... 515 477 38 » 7,5
H elgafellssveitar.................. 3359 3413 » 54 »
Skógarstrandar .................. 3680 3803 » 123 »

Dalasýsla:
Hörðudals ............................

26990
26990

2461

26956

2000

26956

461 » 19
Miðdala ................................ 3090 3559 531 » 13
Haukadals ............................ 2585 1750 835 » 32
L a x á rd a ls .............................. 5226 4566 660 » 12,5
Hvamms .............................. 3272 2943 329 » 10
Fellsstrandar ...................... 2453 2341 112 » 4,7
K lo fn in g s.............................. 1282 834 448 » 35
Skarðs .................................. 1367 1255 112 » 8
Saurbæjar ............................ 3403 3129 274 » 8

Barðastrandarsýsla, austur:
Geiradals ..............................

26139
26139

1648

22377

1556

22377

92 » 5,5
Reykhóla .............................. 2854 3708 » 854 »
Gufudals .............................. 1883 2115 » 232 »
Múla ...................................... 1747 1970 » 223 »
Flatevjar .............................. 1263 1286 » 23 »

Barðastrandarsýsla, vestur: 
Barðastrandar ....................

9395
9395

3686

10635

3869

10635

» 183 »
Rauðasands .......................... 3462 3510 » 48 »
Patreks .................................. 329 374 » 45 »
T á lk n a fja rð a r...................... 1856 2006 » 150 »
Dala ...................................... 2063 2200 » 137 »
S u ð u rfja rð a .......................... 1890 1800 90 » 4,7

Flyt
1:5286 13286 

» 155316

13759

»
13759

130152 28937 3773 »



Sauðfjártala vestan Þjórsár og Héraðsvatna árin 1936 og 1937 (frli.).

F já rta la F já rta la c3
v o rfram ta l 1936 i á rslok  1937 F'ækkun Fjölgun

h re p p u r  sam ta ls h re p p u r  sam ta ls h re p p u r h re p p u r 3f °

Flutt » 107)316 » 13017)2 28937 3773 »

ísafjarðarsýsla:
Auðkúlu .............................. 2237 2231 6 » 0,3
Þingeyrar ............................ 297)9 2813 146 » ój
Mýra ...................................... 2673 2638 35 )) 1,3
Mosvalla .............................. 2143 2000 143 » 6,6
Flateyrar .............................. 737) 758 » 23 »
Suðurevrar .......................... 1151 1253 » 102 »
Hóls ...................................... 1497 1779 » 282 »
E y r a r ...................................... 1036 1111 » 75 »
Súðavíkur ............................ 1713 2235 » 522 »
Ogur ...................................... 2567 2532 35 » 1,4
Reykjarfjarðar .................. 2976 3107 » 131 »
Nautevrar ............................ 3748 3960 » 212 »
Snæfjalla .............................. 1052 1225 » 173 )>
G ru n n a v ík u r ........................ 2018 2330 » 312 »
Sléttu .................................... 578 2217 » 1639 »

29083 ; 32189
---------- | 29083 32189

ísafjörður ............................ 515 519 » 4 »

Strandasýsla:
Arnes ...................................... 3445 3253 192 » 5.5
Kaldrananes ........................ 2587 2409 178 » 7
Hrófbergs .............................. 3166 , 3100 66 » 2
Kirkjubóls ............................ 2077 2012 (55 » 3
Fells ...................................... 1307 1287 ‘>0 1 6
Óspaksevrar ........................ 1665 1195 470 » ‘•>8
Ba'jar .................................... 4720 3910 810 » 17

18967 17166
18967 17166

V est ur-H únavatnssýsla:
Staðar .................................... 2729 1205 1524 » 57
Fremri-Torfustaða ............ 4429 1898 2531 » 58
Ytri-Torfustaða .................. 5959 2285 3674 » 62
Kirkjuhvamms .................... 5238 2915 2323 » 44Þverár .................................. 4946 4075 871 » 18Þ o rk e lsh ó ls .......................... 6373 | 3603 2770 » 43

29674 ! 15981
----------- i 29674 15981

Flyt » 233555 » 196007 44796 7248 »



Sauðíjártala vestan Þjórsár og Héraðsvatna árin 1936 og 1937.

Flutt

Austur-Húnavatnseýsla:
Ás ..........................................
Sveinsstaða ..........................
T o rfa læ k ja r ..........................
Blönduós ..............................
Svinavatns ..........................
Bólstaðarhlíðar ..................
Engihliðar ............................
Vindhælis ............................

Skagafj.s. vestan Héraðsv.:
S kefilsstaða ..........................
Skarðs ..................................
Sauðárkróks ........................
Staðar ....................................
Seilu ......................................
Lýtingsstaða ........................
Bípur ......................................

Skagafj.s. austan Héraðsv.:
Akra ......................................
Viðvíkur ..............................
Hóla ......................................
Hofs ......................................
Fells ......................................
Haganes ................................
Holts ......................................

Árnessýsla:
Gaulverjabæjar ..................
Stokkseyrar ..........................
E y ra ri)ak k a .........................
Sandvíkur ............................
Hraungerðis ........................
Villingaholts ........................
Skeiða ....................................
Gnúpverja ............................
Hrunamanna ......................
Biskupstungna ....................

Flvt

F já r ta la  
v o rfram ta l 1936

F já r ta la  
í á rs lo k  1937 F æ kkun

h re p p u r
Fjölgun
h re p p u r F

æ
kk

un
'/•

h re p p u r  : sam ta ls h re p p u r  sam ta ls

» 233553 » 196007 44796 7248 ))

6157 3733 2424 »
? • 
39’

4374 3426 948 >» 2 2
3537 | 2750 787 » 2 2
| 972 434 538 » >57
5696 i 4420 1276 » 22
5394 4894 500 » 9,4
3536 3272 264 » 7,6
6669 7050 » 381 »

36335 29979
36335 29979

3162 3175 » 13 »
1545 1530 15 » 1
1209 991 218 » 18
2954 2680 274 » 9,4
3847 3600 247 » 6,6
6379 6181 198 » 3,1
1764 1812 » 48 »

20860 19969
----------- 20860 -----------  19969

5487 6280 » 793 »
1929 2118 » 189 »
2526 2782 » 256 »
4074 3798 , 276 » 6,8
1075 1244 » 169 »
1490 1717 » 227 »
2039 2354 » 315 »

18620 20293
-----------18620 ----- , 20293

3075 2850 225 » 7,2
2173 1928 245 » 11,2
1595 816 779 » 49
2262 1727 534 » 23,6
3116 3350 » 234 »
3910 4069 » 159 »
4471 4570 » 99 »
6423 6020 403 » 6,3
7651 7500 151 » 2

10439 9969 470 » 4,5
45115 309370 42799 ;266248 55569 10131 »



Sauðfjártala vestan f jó rsá r  og Héraðsvatna árin 1936 og 1937 (frh.).

F já rta la  
v o rfram ta l 1936

F já rta la  
i á rs lo k  1937 Fæ kkun Fjö lgun

s3M O
h re p p u r sam ta ls h re p p u r sam ta ls h re p p u r h re p p u r 8u.

Laugardals ..........
Grímsnes ..............
Þingvalla ..............
Grafnings ..............
Ö lf u s ......................
Selvogs ..................

Flutt 45115
4455
7603
2420
2438
6109
2543

309370 42799
3320
5160
1685
2450
5913
2796

266248 55569
1135
2443

735
»

196
»

10131
»
»
»

12
»

253

»
25.5 
32
30.5 

»
3,2
»

70683
70683

64123
64123

Samtals » 380053 » 330371 60078 10396 »
Mismunur, fækkun » » » 49682 » 49682 »

» 380053 » 380053 60078 60078 »

H eildaryfirlit yflr sauð íjá rtö lu r
vestan Þ jó rsá r og H éraðsvatna 1936 og 1937 og fæ kkun á svæðinu.

C3 5 = c S cC5 w C3 t" 3 3 s s
U —í X* » f i ,w T.

zf <r.:C '>i —■» ai HU* 'Jm ^ X

Revkjavík ............................................................ 1002 1500 )) 498 »
H afnarfjörður ...................................................... 1009 1007 2 » »
Gullbringu- og Kjósarsvsla ............................ 17882 17962 » 80 »
Borgarfjarðarsvsla .............................................. 25594 14948 10646 » 41,5
Mýrasýsla .............................................................. 34019 21008 ■ 13011 » 38,3
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla .............. 26990 26956 34 » »
Dalasjrsla .............................................................. 26139 22377 3762 » 14,5
Austur-Barðastrandarsvsla .............................. 9395 10635 » 1240 »
Vestur-Barðastrandarsvsla .............................. 13286 13759 » 473 »
Isafjarðarsvsla .................................................... 29083 32189 » 3106 »
ísafjörður ............................................................ 515 519 » 4 »
Strandasvsla ........................................................ 18967 17166 1801 » 9,5
Vestur-Húnavatnssýsla .................................... 29674 15981 13693 » 46,1
Austur-Húnavatnssýsla .................................... 36335 29979 6356 » 17,5
Skagafjarðarsýsla vestan Héraðsvatna . . . . 20860 19969 891 » 4,3
Skagafjarðarsýsla austan Héraðsvatna . . . . 18620 20293 » 1673 »
Ámessýsla ............................................................ 70683 64123 6560 » 9,3

380053 330371 56756 7074 »
Samanlagt 380053 330371 49682 » 13,1



Við skýrslur þessar er að athuga, að taia fjárins í fyrsta dálki er tekin eftir 
vorframtali 1936, nema í einstöku hreppum í Borgarfirði, þar sem leggja varð fram- 
talið frá  fardögum 1935 til grundvallar. F jártalan  1937 er víðast hvar tekin sam- 
kvæmt talningu fóðurbirgðaeftirlitsmanna undir árslokin 1937. Það er kunnara en 
frá þurfi að segja, að vorfram tal er yfirleitt öllu lægra heldur en hinn raunveru- 
legi fjárfjöldi. Samkvæmt upplýsingum kunnugra m anna m un fram talið að öllum 
jafnaði vera 10% of lágt. Hinsvegar m un aldrei hægt að ná í nákvæmari fjártölu 
heldur en við fóðurbirgðaskoðun. Verður þvi að telja fjárfjöldann í árslok nærri 
sanni. Þessar ástæður rugla heildarniðurstöðunni þannig, að fjárfæ kkunin er yfir- 
leitt meiri heldur en skýrslan sýnir. Sumstaðar getur þetta numið allverulegu, eink- 
uffl þar, sem fjárfækkun er lítil eftir skýrslunni að dæma. Og sumstaðar m un koma 
fram nokkur fjölgun, þar sem fækkun hefir á tt sér stað, af því að fyrra framtalið 
var oft lágt. (Sbr. Reykjavík, Austur-Barðastrandarsýslu o. fl.).

Sé t. d. gert ráð fyrir, að fram talið í Strandasýslu sé 10% of lágt 1936, en sé nokk- 
urnveginn rétt í árslok 1937, verður fækkunin 17,5%, en ekki 9,5% eins og skýrslan 
ber með sér.

Heildarfækkun fjárins á vesturhluta landsins yrði á sama hátt 21% í stað 13,1%.
Fjárfækkunin er mest í Vestur-Húnavatnssýslu, 46,1%, Borgarfjarðarsýslu 41,5% 

og í Mýrasýslu 38,3%. Þar á eftir eru Austur-Húnavatnssýsla með 17,5% og Dala- 
sýsla með 14,5%.

Samkvæmt því, sem áður er sagt, mun fjárfæ kkun í Vestur-Húnavatnssýslu 
raunverulega vera um 50% og um 45% í Borgarfjarðarsýslu.

1 hreppum þeim, sem veikin hefir verið lengst, er fækkunin orðin frá  60—69%, 
eins og t. d. í Hálsa-, Reykholtsdals- og Andakílshreppi í Borgarfjarðarsýslu. í 
Mýrasýslu er fækkunin í þrem hreppum upp undir 60% og í Vestur-Húnavatnssýslu 
er hún svipuð í þrem hreppum, Staðarhreppi 57%, Frem ri-Torfustaðahreppi 58% og 
Ytri-Torfustaðahreppi 62%.

Af þessum níu hreppum úr þrem sýslum virðist mega draga þá ályktun, að fénu 
fækkar um % af völdum mæðiveikinnar. Hve mörgum af dauðsföllunum veikin eigi 
beinlínis sök á, verður eigi ráðið; má vera, að fækkunin sé örari sakir ótta manna 
við veikina. Hinsvegar er ekki víst, að veikin sé fyllilega um garð gengin í þessum 
sveitum.

Af skýrslunum má og ráða, að á þessu ári verði mjög veruleg fjárfæ kkun í ýms- 
um sveitum, eins og t. d. í flestum hreppum  Austur-Húnavatpssýslu, Bæjarhreppi’í 
Strandasýslu, Dalasýslu, Alftanes-, Hraun- og Borgarhreppi í Mýrasýslu, Strandar-, 
Skilmanna-, Akranes- og Skorradalshreppi i Borgarfjarðarsýslu, Laugardal og Gríms- 
nesi og víðar.
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