
Ed. 560. Breytingartillögur
við frv. til 1. um varnir gegn útbreiðslu m æðiveikinnar' og stuðning til bænda, er 
beðið hafa tjón af henni.

F rá  Páli Zóphóníassyni.

1. Við 6. gr. A eftir orðunum „upp í Langjökul“ komi: og milli Kollafjarðar og 
ísafjarðar.

2. Á eftir II. kafla (26. gr.) frv. kemur nýr kafli með fjórtán nýjum  greinum, svo 
hljóðandi (og breytist kafla- og greinatala á eftir samkvæmt þ v í) :

a. III. KAFLI
Um heimild til fjárskipta.

b. (27. gr.). Ráðherra er heimilt að láta fram  fara fjárskipti til útrým ingar 
mæðiveikinni í þeim héruðum, er veikin hefir gert vart við sig og nokkur 
grunur er á um, að hún geti leynzt.

F járskipti koma því aðeins til framkvæmda:
1. að læknar rannsóknarstofu háskólans, sem hafa haft rannsóknir á veik- 

inni með höndum, telji vonlítið, að meðul gegn veikinni finnist bráðlega.
2. að læknar rannsóknarstofunnar ásamt framkvæmdanefnd telji öruggt, að 

veikin sé stöðvuð við aðalvarðlinurnar.



3. að framkvæmdanefnd líti svo á, að fjárskipti séu líklegasta leiðin til þess 
að vinna bug á veikinni.

c. (28. gr.). Nú ákveður ráðherra, í samráði við framkvæmdanefnd, að fjár- 
skipti skuli fram  fara, og skal þá í reglugerð, er ráðherra setur, kveða á um, 
hvar og á hve löngum tima fjárskiptin  skuli framkvæmd.

Héruð þau eða héraðshlutar, sem fjárskipti eru framkvæmd í, skal ein- 
angra með girðingum og varðmönnum, svo að öruggt sé. Kostnaður við girð- 
ingar þær og vörzlu, sem hér um ræðir, greiðist á sama hátt og við aðalvarð- 
línur.

d. (29. gr.). Nú ákveður ráðherra, að fjárskipti skuii fram  fara, og eru þá allir 
fjáreigendur á því svæði skyldir að hafa lógað fé sinu fy rir þann dag, er 
framkvæmdanefnd ákveður.

Fjáreigandi, sem eigi hefir lógað ölln fé sínu fyrir hinn tilsetta tíma, skal 
sæta dagsektum, 50—100 kr., nema því valdi ástæður, sem hann á ekki sök á.

Neiti fjáreigandi að Ióga fé sínu, er hreppstjóra skylt að láta lóga því á 
kostnað eiganda.

e. (30. gr.). Framkvæmdanefnd getur ákveðið, að fjallgöngur og réttir fari fyrr 
fram  en fjallskilareglugerð m ælir fyrir á því hausti og í þeim héruðum, er 
fjárskipti fqra fram. Jafnfram t er fjallskilastjórunum  i þeim héruðum skylt 
að láta fara fram  alm ennar fjárleitir eftir að sauðfjárslátrun er lokið. F jár- 
leitir þessar skal géra jafnt á afréttum  og heimalöndum, og skulu þær ekki 
verr m annaðar en fyrstu göngur. Fjallskilum  þessum skal jafna niður með 
öðrum fjallskilum. Nefndin getur fyrirskipað frekari eftirleitir, ef henni þykir 
ástæða til.

f. (31. gr.). Nú hafa bændur lógað öllu fé sínu, og er þeim þá heimilt að kaupa 
og flytja heim til sín líflömb úr héruðum, sem framkvæmdanefnd ákveður.

Fullorðnar kindur má ekki kaupa nema með samþykki nefndarinnar.
Lömb, sem keypt hafa verið, skulu höfð i gæzlu þar til þau eru tekin á 

hús og hey.
g. (32. gr.). Fjáreigendur utan aðalvarnarlínanna eru skvldir til að selja öll sin 

gimbrarlömb til lífs til þeirra fjáreigenda, sem verða að lóga öllu fé sinu, 
ef krafa kemur fram um það frá framkvæmdanefnd.

Nefndin skal gera sýslumönnum aðvart áður en slátrun hefst, ef kaupa 
á líflömb ú r þeim sýslum, og skal þá fresta slátrun gimbrarlamba unz kaup 
hafa farið fram.

h. (33. gr.). Kjötverðlagsnefnd skal reikna út og ákveða verð dilka eftir lifandi 
þunga, miðað við kjöt- og gæruverðlag þess árs. Skulu fjáreigendur skyldir 
að selja bændum úr mæðiveikihéruðunum líflömb fyrir það verð.

Nú reynist verð sláturlam ba hærra en kjötverðlagsnefnd hafði ákveðið, 
og skal þá greiða fjáreigendum uppbót á líflömbin samkvæmt tillögum kjöt- 
verðlagsnefndar. Uppbætur þessar greiðast af ríkissjóðsstyrk viðkomandi 
bænda samkv. 39. gr. laga þessara.

i. (34. gr.). Bændur, sem lóga fé sinu vegna fjárskipta, fá styrk ú r ríkissjóði 
til kaupa á líflömbum. Styrkurinn miðast við tölu keyptra líflamba og veit- 
ist aldrei á fleiri löinb en svarar ærtölu fjáreiganda við síðasta skattfram tal 
áður en veikin gerði vart við sig.

Styrkur á keypt liflömb greiðist þannig:
Á líflömb allt að 50% af ærtölu kaupanda greiðast kr. 7.00 á hvert lamb, 

og kr. 5.00 á hvert lanib á næstu 50%.
Þó skal styrkurinn á fyrri helming liflambanna lækka, ef meðalverð 

lækkar frá því, sem nú er, þannig að hann nemi aldrei meiru en % kaupverðs. 
Lækkar þá styrkur á síðari helming líflamba að sama skapi.

Rikissjóður greiðir flutning líflamba á sjó og á bifreiðum, þar sem ekki 
verður hjá komizt að flvtja lömbin vfir sýkt héruð, að dómi framkvæmda-



nefndar. Annan kostnað greiði kaupendur. Stvrkur til líflambakaupa greið- 
ist aðeins haustið, sein fjárskipti fara fram, og næsta haust á eftir. 

j. (35. gr.). Trúnaðarnienn fraink\æ nidanefndar skulu hafa eftirlit með flutn- 
ingi líflamha yfir svkt héruð. I>eir skulu cinnig fullvissa sig 11111 tölu líflamba, 
sem flutt eru inn í héraðið, og hókfæra lambatölu hvers kaupanda.

Bændur eða umboðsmenn þeirra, er kaupa líflömb, eru skyldir til þess að 
auðkenna hvert lamb 11111 leið og það er vigtað með áfram haldandi tölumerki, 
er sé „tattoverað“ innan á vinstra evra; þyngd og merki livers lambs skal 
jafnfram t bókfæra. Líflömb, sem flutt eru inn í hérað til fjárskipta, skulu 
trúnaðarm enn auðkenna með merki, sem nefndin ákveður, um leið og féð er 
talið og því er skipt milli kaupenda. Öllum öðrum en trúnaðarm önnum  er 
óheimilt að nota slíkt merki. Vanræki einhver að láta trúnaðarinann merkja 
lömb sín, skal lömbuniim lógað og eigandi sæta sektum. 

k. (36. gr.). Nú hafa sýktar eða grunaðar kindur komizt saman við líflömb, og 
skal þá eigandi lambanna eða sá, er verður þeirra fyrstur var, þegar í stað 
gera næsta hreppstjóra eða trúnaðarm anni' aðvart. Ber þeim að bregða sam- 
stundis við og einangra féð, en öllu fénu skal lóga hið fvrsta. Eiganda skulu 
greiddar fullar bætur fyrir fjármissi og óþægindi.

1. (37. gr.). Veturinn eftir að fjárskipti hafa farið frain skal framkvæmdanefnd 
kveðja til þá menn, er hún treystir bezt til þess að rannsaka fé bænda og 
frainkvæma leit á heimilum á þvi svæði, svo að ugglaust megi telja, að hvergi 
sé sýktu eða grunuðu fé levnt.

Nú keniur i ljós, að fé hafi verið haldið á launj og skal það þá tekið á- 
samt öllu fé, sem það hefir komið sainan við, og lógað á kostnað þess, er 
leyndi, Sá, sem leynir fé, skal sæta fangelsi. Verði lnot þess, er Ieyndi, orsök 
þess, að lóga verður fé annara manna, skal hann skvldur að bæta þeim tjón 
þeirra og óþægindi, er af þvi hlýzt. 

ni. (38. gi\). Nú hafa bændur lógað fé sinu og fjárskipti farið fram, og skal þá 
greiða þeim úr ríkissjóði næsta haust kr. 6.50 á hverja á, sem þeir áttu sarn- 
kvæmt síðasta skattafram tali áður en veikin barst í fé þeirra eða fjárskipti 
fóru fram, enda fái þeir ekki annan stvrk úr ríkissjóði á því ári vegna ma>ði- 
veikinnar. Þessi stvrkur er og lokastvrkur og greiðist ekki bændum þeim, er 
þá hafa brugðið búi. 

n. (39. gr.t. Framkvæmdanefnd er heimilt að láta búlausa fjáreigendur, þar 
með taldir tónithúsmenn, í mæðiveikihéruðunum njóta saina stvrks og bænd- 
ur, hafi þeir átt að minnsta kosli vfir 5 au' við siðasta skattfram tal áður en 
veikin kom i fé þeirra.

Við fvrirsögn frv. bætist: og heiinild til fjárskipta.


