
Sþ. 75. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar um hækkað fjárfram lag til fjáreigenda á mæðiveiki- 
svæðinu til lambauppeldis.

F rá  landbúnaðarráðherra.

1. Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar, að leggja skuli fram eina m illjón króna af tekjum  ríkissjóðs 

árið 1941 til þess að hækka framlög til fjáreigenda vegna sauðfjáruppeldis á 
fjárpestarsvæðum landsins, þegar fé það, sem veitt hefur verið í fjárlögum  á 
hverjum tíma, er eigi nægilegt í þessu skyni, að dómi sauðfjársjúkdómanefndar.



2. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Tillaga til þingsályktunar um hækkað fjárfram lag til fjáreigenda á sauðfjár-

sjúkdómasvæðum til lambauppeldis.

G r e i n a r g e r ð .
í þingsályktunartillögu á þskj. 25, frá Jóni Pálmasyni og Þorsteini Þorsteins- 

syni, er lagt til, að Alþingi ákveði í aðalatriðum á þessu ári, hve háa fjárhæð skuli 
greiða í uppeldisstyrki á hverja kind á sauðfjársjúkdómasvæðinu.

Við þingsályktunartillögu þessa er það fyrst og fremst að athuga, að hún brýtur 
í bága við lög nr. 75 27. júní 1941, um varnir gegn útbreiðslu nokkurra næmra sauð- 
fjársjúkdóm a og stuðning til bænda, er bíða tjón af þeim, þar sem ákveðið er í 27. 
gr., sbr. 30. gr. þeirra laga, að sauðfjársjúkdóm anefnd úthluti því fé, sem árlega er 
veitt í fjárlögum til stuðnings fjáreigendum, sem beðið hafa tjón af völdum sauðfjár- 
sjúkdóma. Tillagan brý tur að m innsta kosti í bága við anda þeirrar reglu um fjárút- 
hlutunina, sem fram kem ur í nefndum lögum,

Þótt Alþingi sæi sér fært að samþykkja tillöguna á þskj. 25, mundi það í aðal- 
atriðum engu breyta um styrki, sem veittir eru að þessu sinni, því eins og fram 
kemur í bréfi sauðfjársjúkdómanefndar, sem birt er hér sem fskj., þá var ráð fyrir 
því gert, að greidd yrði verðlagsuppbót á styrkina á þessu ári, og að aukafjárveiting 
fengist sem því næmi, á sama hátt og fyrir öðrum þeim greiðslum vegna þessava 
inála, er hafa farið fram ú r áætlun og þegar verið inntar af hendi.

Ég lít svo á, að það sé að sjálfsögðu nauðsynlegt að hækka umræddan styrk til 
sauðfjáruppeldis, þannig að hann sé nægilegur, en hitt tel ég þó að skipti meginmáli, 
að sauðfjáreigendum sé tryggt, að hægt sé að halda þessum fjárframlögum  áfram  í 
fullu samræmi við afurðaverð og afkomu bænda. En á því kynni að verða nokkur 
hætta, að þótt fjárveitingavaldið yrði allríflegt í framlögum nú, brysti á slíkt síðar, 
þegar þörfin væri e. t. v. mest fyrir bændur. Gæti þá hagur ríkissjóðs hafa þrengzt 
svo, að eigi þætti fært að veita þau fjárframlög, sem nauðsynleg væru.

Af þessum ástæðum vil ég leggja það til, að nú i ár sé lögð til hliðar ein milljón 
króna af tekjum ríkissjóðs og af þeirri fjárhæð, ásamt því, sem æskilegt væri að 
leggja til liliðar á næsta ári í sama skyni, verði m yndaður eins konar varasjóður, 
sem greidd yrðu úr aukaframlög vegna fjáruppeldis á sauðfjársjúkdómasvæðunum, 
þegar fjárveitingar í fjárlögum á hverjum  tíma reyndust ekki nægilegar í þessu 
skyni, að áliti sauðfjársjúkdómanefndar.

Með þessu móti væri það fyrirbyggt, sem ég tel einna mesta hættu á, að geti 
steðjað að bændum þegar versnar í ári bæði hjá þeim og ríkissjóði, að fjárframlög 
dragist saman.

Þessi brtt. mín er í aðalatriðum í samræmi við þá skoðun, sem birtist í bréfi því 
frá sauðfjársjúkdómanefnd, er hér er prentað.

Fylgiskjal.

MÆÐIVEIKIVARNIRNAR
Reykjavík, 19. nóv. 1941.

Sauðfjársjúkdómanefnd hefur móttekið bréf hins háa ráðuneytis, dags. í dag, 
þar sem óskað er skjótrar umsagnar um tillögu til þingsályktunar á þingskjali 25, 
sem flutt hefur verið í sameinuðu þingi.

Út af þessu vill nefndin taka þetta fram :
1. Samkvæmt lögum nr. 75 27. júní 1941 er nefndinni falið að úthluta því fé, „sein 

veitt er árlega í fjárlögum til stuðnings fjáreigendum, sem tjón hafa beðið af 
völdum þeirra sjúkdóma, er lög þessi ná til“, sbr. 27. gr. og 30. gr. laganna.



2. Styrkir samkvæmt 27. gr. 1.—4. tölulið nefndra laga hafa þegar verið veittir fyrir 
þetta ár, en nefndin er nú í þann veginn að úthluta styrk samkvæmt 5. tölulið, 
þ. e. styrk til fjáreigenda til þess að ala upp sauðfé i skarðið fyrir það fé, er þeir 
hafa misst af völdum mæðiveiki.

3. Nefndin veit aldrei fyrirfram , hversu mörg lömb muni verða aðnjótandi uppeldis- 
styrks á hverju ári, heldur verðúr hún að fá skýrslur um ásetning og bera saman 
við tjón fjáreigenda og finna þannig fjölda styrkhæfra lamba hjá hverjum. Eftir 
því, sem næst verður komizt, verður tala styrkhæfra kinda, er nú verður úthlutað 
styrk á, ca. 27000. — Eru það i þetta sinn veturgamlar gimbrar (lömb sett á 
haustið 1940), en framvegis mun uppeldisstyrk verða úthlutað eftir áram ótafram - 
tali. Verður það gert í fyrsta sinn næsta vor og þá úthlutað á lömb, sem sett eru 
á nú í haust.

4. Af þessu leiðir, að upphæð uppeldisstyrks ó hvert líflamb ákvarðast af þessu 
tvennu: Upphæð styrks, sem ákveðin er í fjárlögum, og fjölda líflamba, sem ekki 
er vitað, hver verður, fyrr en í marz—april það ár, sem úthlutað er. Ef ákveða 
ætti fyrirfram  styrkupphæð á hvert lamb, væru því brotnar þær reglur, sem lög 
nr. 75 27. júní 1941 setja um úthlutun styrksins.

5. Þegar fjárlög fyrir árið 1941 voru sett, vissi enginn, hversu verðlagi yrði háttað 
haustið 1940, þegar lömb þau voru sett á, sem nú er verið að lithluta styrk á, 
enda er upphæð styrktarfjárins því nær sama og veitt var árið áður, þ. e. krónur 
380000.00 árið 1940, en krónur 400000.00 árið 1941. Með hækkandi verðlagi er 
eðlilegt, að styrkurinn hækki. Hefur nefndin hugsað sér, að hám ark styrksins 
ætti nú, ef unnt væri, að verða kr. 20.00 á kind. Virðist nefndinni þetta vera all- 
góður styrkur, miðað við frálagsverð dilka haustið 1940, er mun hafa verið 40— 
50 kr. á svæði því, sem hér kem ur til greina. Þessari umræddu styrksupphæð 
ætti að vera hægt að ná, ef upphæð styrktarfjárins á þessu ári, kr. 400000.00, yrði 
greidd með verðlagsuppbót eftir vísitölu í október þ. á. Og þótt heildarúthlutun 
færi eitthvað fram úr þeirri upphæð, gerir nefndin ráð fyrir þvi, að aukafjár- 
veiting fengist greiðlega fyrir því, eins og nú stendur á.

0. Upphæð þá, sem veitt er í fjárlögum fyrir 1942, yrði væntanlega einnig að greiða 
með verðlagsuppbót. Er þó meiri vafi á, hvort sú upphæð m undi nægja, einkum 
ef uppeldi yrði meira en nú, en það væri mjög æskilegt. Hið háa verðfag á þessu 
hausti kemur þar og til greina.

7. Af þessu, svo og með tilliti til þess, að síðar kynnu að verða erfiðari aðstæður 
með háar fjárveitingar í þessu skyni, en þörf bænda til stuðnings engu minni, 
telur nefndin mjög heppilegt, ef Alþingi vildi ákveða að leggja nú þegar til hliðar 
ríflega upphæð, sem grípa mætti til síðar, ef þörf yrði fyrir meira styrktarfé en 
Alþingi sæi sér fært að leggja fram af árlegum tekjum  ríkissjóðs.
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