
Sþ. 25. Tillaga til þingsályktunar
um hækkað fjárfram lag til fjáreigenda á m æðiveikisvæðinu til lambauppeldis.

Flm .: Jón Pálmason, Þorsteinn Þorsteinsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hækka fjárfram lag til stuðnings 
bændum á fjárpestasvæðinu, þannig að unnt verði að greiða 25 krónur á lamb í 
uppeldisframlag.

G r e i n a r g e r ð .

Það er að koma betur og betur i ljós, eftir því sem lengra líður, i h vílíkri hættu 
sauðfjárræktin í landinu er vegna aðfluttra fjárpesta. Hefur á þessu ári komið 
fram, að varnirnar eru meira og meira að bila og útlitið 11111 leið að versna um það, 
að unnt verði að halda pestunum innan vissra takm arka. Þetta leiðir til þess, að 
litlar líkur eru orðnar fyrir  þvi, að til mála kom i að hugsa sér útrým ingu með 
niðurskurði. Eina vonin um arðvænlega sauðfjárræ kt á hinum sýktu svæðum 
byggist á því, að veikin gangi y fir  líkt og farsótt, en réni smátt og smátt, eftir því 
sem mótstöðuaflið í stofninum  vex. En á meðan allt er í óvissu um það, hver reynslan 
verður, eru fram leiðendur á hinum sýktu svæðum í stórum vanda og óvissan 11111 
framtíðina mjög hættuleg fyrir alla efnahagslega starfsemi á viðkom andi svæðum. 
Við flutningsmenn teljum því, eins og sakir standa, þann stuðning ríkisins mest 
virði fyrir þessa menn, sem miðar að því að viðhalda stofninum þrátt fyrir  veikina. 
Hefur að undanförnu verið greitt nokkuð til þessa og úthlutað 7— 10 kr. á vetur- 
gamla kind. Þetta teljum við mjög ófullnægjandi, og því er tillagan flutt. Hún bvgg- 
ist á þvi, að þjóðin öll eigi að bera meira af því tjóni, sem hlotizt hefur af mistökum 
ráðandi manna, og varna þvi, að þau biómlegu héruð, sem mest hafa orðið fyrir 
óhöppum, kom ist í vandræði vegna minnkandi lifsskilyrða þess atvinnuvegar, sem 
hefur þar verið aðallífsbjörg manna.

Nánar í framsögu.


