
Nd. 206. Frumvarp til laga
um varnir gegn útbreiðslu garnaveikinnar (Johnesveiki), útrým ingu hennar og stuðn- 
ing til bænda, er beðið hafa tjón af henni.

F rá Iandbúnaðarnefnd.

1. gr.
Mæðiveikinefnd og fram kvæm darstjóri hennar skulu, undir yfirstjórn land- 

búnaðarráðherra, hafa á hendi stjórn þeirra ráðstafana, er lög þessi fjalla um.



2. gr.
Nefndinni er heimilt að kveðja menn til aðstoðar við framkvæmd laganna, að 

fengnum tillögum framkvæmdarstjóra.

3. gr.
Framkvæmdarstjóra er heimilt, í samráði við nefndina, að láta fara fram  rann- 

sókn á öllu því fé, er hann telur nauðsynlegt til þess að full vitneskja fáist um út- 
bréiðslu veikinnar.

Fjáreigendur, sem búsettir eru í þeim héruðum, þar sem veikin hefir gert vart 
við sig eða þykja grunsamleg, eru skyldir til að gera viðkomandi hreppstjóra eða 
fram kvæm darstjóra tafarlaust aðvart, ef þeir verða varir við grunsamleg veikindi í 
fé sínu eða annara á því svæði. Nú telur hreppstjóri, að um garnaveiki geti verið að 
ræða, og skal hann þá tilkynna það fram kvæm darstjóra, er gerir þær ráðstafanir í 
samráði við nefndina, er hann telur eftir atvikum tryggilegastar.

4. gr.
Við rannsókn á útbreiðslu garnaveikinnar skal rikið leggja til lyf, tæki og rann- 

sóknarmenn fjáreigendum að kostnaðarlausu. Auk þess greiða hæfilegar bætur, að 
dómi nefndarinnar, fyrir þær kindur, er drepa þarf, og fer um bætur samkvæmt
13. gr. Allur annar kostnaður greiðist af fjáreigendum. Einnig er þeim skylt að veita 
alla aðstoð eftir þörfum án endurgjalds.

5. gr.
Fram kvæm darstjóra er heimilt, í samráði við nefndina, að fyrirskipa litarmerk- 

ingu á sauðfé, þar sem grunur leikur á, að sýkin sé. Einnig getur hún bannað hvers- 
konar litarm erkingar á sauðfé á ákveðnum svæðum eða heimilum.

6. gr.
Nefndinni er heimilt að ráðstafa sauðfé á afrétti og í heimahögum, ef nauðsyn 

ber til vegna varnanna. Utansveitarfé, sem líkur eru til, að sé sýkt eða af grunuðu 
svæði, má ekki selja til lífs, og skal hreppstjóri sjá um, að það sé drepið og afurðum 
þess ráðstafað á sem hagfelldastan hátt.

7. gr.
Heimilt er nefndinni að banna sauðfjárflutninga frá þeim svæðum, er hún telur 

garnaveikinnar helzt von á, nema samþykki fram kvæm darstjóra komi til.

8. gr.
Heimilt er sveitarstjórnum  og stjórnum  upprekstrarfélaga, með samþykki fram- 

kvæmdarstjóra, að fyrirskipa breytingar á fjallgöngum, smölun heimalanda og rétt- 
um, ef það telst nauðsynlegt til varnar útbreiðslu veikinnar.

Breytingar þessar teljast ekki brot á fjallskilareglugerðum.

9. gr.
Hreppstjórar, gangnaforingjar (fjallkóngar) og réttarstjórar skulu hafa strangt 

eftirlit með því, að sýkt og grunað fé sé aðskilið frá öðru fé svo fljótt sem verða má. 
Ekki má reka það með öðru fé, hvorki frá réttum  eða í bæjarrekstrum .

10. gr.
Nú kemur fé af sýktu eða grunuðu svæði fyrir í útréttum  og fjáreigendur eða 

viðkomandi upprekstrarfélög hafa ekki gert ráðstafanir til að hirða það sérstaklega. 
Skal þá hreppstjóri láta taka það og slátra, verði ekki öðrum fulltryggum ráðstöfun- 
um við komið að hans dómi, en gera skal hann það verð úr, að fjáreiganda verði 
sem m innst tjón að.



11. gr.
Sauðfé á sýktu eða grunuðu svæði af garnaveiki má ekki reka í þröng girðing- 

arhólf eða fjárhiis á heimilum, sem ekki hafa veikina, eða önnur hús, þar sem heima- 
fé er hýst.

Ekki má heldur reka fé, sem ætla má, að sé ósýkt af veikinni, í slík girðingar-
hólf eða hús á heimilum, sem teljast grunuð eða sýkt. Bannað er að geyma sýkt eða
grunað fé í girðingarhólfum með fé frá ósýktum heimiluin.

Brot gegn ákvæðum þessarar greinar varðar sektum.

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

að veikin berist i ósýkt fé annara, varðar það fangelsi.

13. gr.
Heimilt er nefndinni að ákveða, að sjúku eða grunuðu fé skuli slátrað, til þess 

að ganga úr skugga um veikina eða hindra útbreiðslu hennar. Bætur fyrir sauðfé, 
sem slátrað er samkvæmt þessum ráðstöfunum, greiðast af rikissjóði eftir mati 
nefndarinnar.

Heimilt er nefndinni að ákveða, að nokkur hluti bótanna greiðist hlutaðeiganda 
til endurnýjunar fjárstofninum , þegar nefndin telur garnaveikinni útrjnnt ú r fé 
þeirra.

14. gr.
Þeir bændur, sem lógað hefir verið hjá vfir 10% af ærstofninum, fá auk þess 

vaxtatillag og aukajarðræ ktarstyrk á sama hátt og eftir sömu reglum og þeir, sem 
beðið hafa tjón af völdum mæðiveikinnar, þó aldrei lengur en eitt á r  eftir að garna- 
veikinni er útrým t úr fé þeirra, nenia sérstaklega standi á að dómi nefndarinnar.

15. gr.
Ráðherra er heimilt, eftir tillögum mæðiveikinefndarinnar, að gera hverja þá 

ráðstöfun, er hann álítur nauðsvnlega til þess að hindra útbreiðslu veikinnar og út- 
rýma henni.

16. gr.
Ráðherra setur reglugerð, er ákveður nánar iim framkvæmd laga þessara.

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

með mál út af slíkum brotum farið sem almenn lögreglumál.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta er flutt að tilhlutun landbúnaðarráðherra og samið af mæði- 

veikinefnd, og fylgdi því frá nefndinni eftirfarandi greinargerð:
Garnaveikin (Johnessýkin) er smitandi bakteríusjúkdóm ur. Erlendis gerir hún 

injög m ikinn usla á nautgripum, í sauðfé virðist hún ekki eins útbreidd og hættuleg, 
en gerir þar þó einnig mikið tjón.

Það er álitið, að um tvo ólíka stofna af sömu bakteríutegund sé að ræða, annan 
í sauðfé og hinn í nautgripum, og smiti nautgripir ekki sauðfé eða öfugt. Reynsla okk- 
ar hér bendir til þess sama, þar eð veikinnar hefir hvergi orðið vart í nautgripum 
hérlendis.



Sjúkdómurinn veldur spillingu í görnunum og garnmörseitlunum, og berast 
sýklarnir niður af skepnunum með saurnum. Til þess að heilbrigðar skepnur geti 
tekið sýkina, verða þær að eta sýklana. Þessi sýkill m yndar ekki spora, og er talið, 
að hann sé ekki mjög lífseigur utan sjúklingsins, en ekki er þó vitað um það með 
vissu, hve lengi hann getur lifað. Eins og aðrir sýklar, sem ekki mynda spora, lifir 
hann lengst í raka og dimmu, en þolir illa sólarljósið.

Aðalsýkingarhættan er i peningshúsunum. Hagasmitun er einnig hugsanleg, eink- 
um ef fé er haft í þröngum girðingarhólfum eða á túnum. Skepnur smitast ekki við 
öndun eða snertingu sjúkra dýra. Veikin er talin með öllu ólæknandi.

Til skýringar einstökum greinum frum varpsins skal aðeins þetta tekið fram :

Um 1. gr.
Lagt er til, að mæðiveikinefnd hafi framvegis á hendi stjórn þessara mála. Er 

það gert samkvæmt fyrirmælum landbúnaðarráðherra.
Þetta hefir meðal annars þann kost, að á þennan hátt fæst meira samræmi í bót- 

um og öðrum fjárgreiðslum  milli þeirra bænda, er fengið hafa garnaveiki í fé sitt, 
og hinna, er búa við mæðiveikina.

Um 4. gr.
Hér er lagt til, að ríkið leggi til lyf, tæki og rannsóknarm enn. Kostnaðurinn við 

þetta verður, eftir því er næst verður komizt, yfir 30 þúsund krónur á yfirstandandi 
vetri. Annan kostnað, svo sem innigjöf á beitarfé, smölun, gæzlu fjárins, aðstoð o. 
f 1., er eðlilegast, að fjáreigendur annist sjálfir eða greiði að öllu leyti.

Um 9., 10. og 11. gr.
Þessar greinar miða að því, að sýkt og grunað fé sé aðskilið frá  heilbrigðu fé 

svo sem frekast er unnt. Jafnfram t sé revnt að sporna við því, að fé smitist ú r fjár- 
húsum eða þröngum girðingarhólfum.

Um 13. gr.
Lagt er til, að nefndinni sé heimilt að halda eftir nokkrum  hluta af bótunum 

fyrir það fé, er fargað er samkvæmt fyrirmælum nefndarinnar, svo það verði siður 
að eyðslueyri. Fé þetta greiði nefndin þegar veikinni er útrým t á heimilinu, og verð- 
ur þá handbært bóndanum til fjárkaupa eða uppeldis.

Um 14. gr.
Ekki þykir ástæða til að styrkja sérstaklega þá, sem lógað hefir verið hjá 10% 

eða minna af ærstofninum. Slik áföll eru ekki meiri en oft kem ur fyrir af öðrum 
sjúkdómum, sem bændur verða að bera bótalaust.

Þá er ennfremur lagt til, að vaxtatillag og jarðræ ktarstyrkur falli að jafnaði nið- 
ur, er eitt ár er liðið frá því veikinni var útrým t á heimilinu. Þetta ákvæði er sett 
vegna þess, að víðast er aðeins um að ræða tiltölulega fáar kindur á bæ. Mjög mörg 
heimili eru alveg laus við veikina og því auðvelt að fá fé keypt i skarðið. Það er því 
bæði eðlilegast og æskilegast, að þessari hjálparstarfsem i ljúki sem fyrst og að bænd- 
unum sé gert það kunnugt.

Frum varp þetta og greinargerð er samið i samráði við Halldór Pálsson f járræktar- 
ráðunaut.


