
Nd. 11. Frumvarp til laga
um  breyting á lögum nr. 75 27. jú n í 1941, um  v arn ir gegn útbreiðslu  n o k k u rra  
næ m ra sauðfjársjúkdóm a og stuðning til bænda, er bíða tjón  af þeim.

Flm .: Jón  Pálm ason, Þ orsteinn  Briem.

1. gr.
2. liður 3. gr. laganna orðist svo:
Að ú th lu ta  því fé, sem árlega er veitt í fjárlögum  sauðfjá rræ k tinn i til stuðn- 

ings í þeim héruðum , sem beðið hafa  tjón  af þeim  sjúkdóm um , sem lögin ná til.

2. gr.
27. gr. laganna orðist þannig:
Fé því, sem veitt er í fjárlögum  úr hvert til stuðnings fjáreigendum  í þeim 

héruðum , sem beðið hafa tjón  af þeim  sjúkdóm um , sem lög þessi ná til, skal varið 
þann ig :

1. T il að greiða ákveðið fram lag sem verðlaun fy rir  hvert ásett g im brarlam b í 
þeim sveitum  og héruðum , sem orðið hafa fy r ir  tjón i af þeim  fjárpestum , sem 
lögin ná til, þó með þeim  takm örkunum , sem settar eru  í 3. gr. (sem verður
28. gr. laganna). F ram lagið  sé 25 k ró n u r á k ind  árið  1942, en lækki svo eða 
hæ kki eftir verðlagsvísitölu fram vegis.

2. T il greiðslu upp í vexti af lánum  bæ nda og upp í jarð arafg jö ld  leiguliða. Þau 
ein lán kom a til greina, sem stofnuð eru vegna b ú rek s tra r viðkom andi m anns. 
T ilgreina skal sku ldare igendur og vaxtakjör. Vaxta- og ja rð a rafg ja ld ssty rk  skal 
ú th lu ta  til bæ nda í h lu tfa lli við þann  tekjum issi, er 'þ e ir hafa  orðið fy rir  af 
völdum  sjúkdóm anna, en ja fn fram t sé höfð h liðsjón af afkom um öguleikum  
þeirra  að öðru leyti.

3. gr.
28. gr. laganna orðist svo:
F'ramlag það til lam bauppeldis, sem um  getur í 27. gr., sé veitt öllum  fjáreig- 

endum , sem bú se ttir eru á  viðkom andi svæðum, hafi fjárpestin  verið á heim ilinu 
eitt á r eða lengur. Miða skal við tölu þeirra  lam ba, sem til eru  í lok janúarm ánaðar 
á r  hvert. Þó skulu þeir fjáreigendur, sem áttu  200 æ r eða fleiri þegar pestin byrj- 
aði, ekki fá uppeldisverðlaun lengur en svo, að æ rn ar séu kom nar í 90% af því, sem 
þær voru, og að rir fjáreigendur ekki lengur en svo, að bú þ e irra  sé kom ið í 180 ær. 
Ef fé þessara m ánna fæ kkar a f tu r af völdum  pestanna, kom a þeir til greina eins 
og áður.

4. gr.
29. gr. laganna orðist svo:
Hver hreppsnefnd  velur einn m ann til að safna þeim upplýsingum , sem fram - 

kvæm danefnd te lu r nauðsynlegt. H ann skal fy rir  lok feb rúarm ánaðar á r hvert senda 
fram kvæ m danefnd sundurliðaða skýrslu  urn lam batölu fjáreigenda í hreppnum . 
Hafi h reppsfu lltrú i talið  löm bin sjá lfu r, skal hann  senda vottorð um  það. E lla fylgi 
fram tali hvers m anns vottorð tveggja óvilhallra m anna um, að ré tt sé fram  talið. 
K ostnaður við störf h reppsfu lltrúa  greiðist ú r  sveitarsjóði.

5. gr.
30. gr. laganna orðist svo:
F ram kvæ m danefnd skal ú th lu ta  því fé, sem um  ræ ðir í 27. gr., fy rir  15. apríl 

ár hvert. Hún sér um  greiðslu á fénu með m illigöngu h reppsfu lltrúa .



6. gr.
31. gr. laganna falli burt.

7. gr.
32. gr. lagalina falli burt.

8. gr.
Aftan við 36. gr. laganna bæ tist: E r nefndinni heim ilt, með sainþykki ráðherra , 

að veita fé til að kosta flu tn ing slíkra lam ba, einkum  hrú tlam ba, m illi héraða.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r  g e r  ð .
Þ æ r fjárpestir, sem y fir hafa  gengið á síðustu árum , hafa þegar gert bæ ndastétt 

landsins ægilegt tjó n  og þæ r ógna sauðfjá rræ k tinn i í m örgum  héruðum  landsins. 
Þ eir menn, sem byggt hafa  lífsb jörg  sina og fjárhagslega afkom a á þessum  atvinnu- 
vegi, eru m jög kv íðafu llir um  fram tíð ina. G reinir m jög á um, hvaða h jargræ ði séu 
helzt til ú rlausnar. T reysta sum ir á n iðu rsku rð  sem eina ráðið. Mun þó trú in  á 
þeirri ráðstö fun  frem ur hafa  dofnað eftir því, sem pestirn ar hafa  útbreiðzt m eira. 
Um aðstoð til þe irra  m anna, sem orðið hafa  fy r ir  tjóni, eru einnig sk ip tar skoð- 
an ir. Þeir, sem lítið þekkja til þeirra  m ála, halda jafnvel, að fjáreigendur fái tjónið 
að fullu  greitt. Við, sem þekkjum  til h lítar, hvernig ástandið  er á þessu sviði, vit- 
uin h ins vegar, að fram lög rik isins eru ekki nem a lítið b ro t af skaðanum . Aðal- 
þungi hans hefu r fallið á þá m enn og þau héruð, sem þessi ógæfa hefur heim sótt. 
Þá er það til að telja slík fram lög hálfgerða ö lm usustyrk i til hænda. Slíkt er herfi- 
legur m isskiln ingur. F járfram lög in  eru ekki stv rk ir í þess orðs venjulegu m erkingu, 
heldur ré ttm æ tar skaðabæ tur og að öðru levti sjálfsagðar v arn arráð sta fan ir gegn 
því, að an n ar aðalatv innuvegur lijóðarinnar h rv n ji sam an. Þ æ r tillögur til breyt- 
inga á gildandi lögum, sem fclast í þessu frum varpi, eru hyggðar á þeirri sannfæ r- 
ingu, að á þessum m álum  verði að taka ré tta ri og fa s ta ri tökum  en verið hefur. Það 
ú th lu tunarkerfi, sem farið  hefur verið eftir, er m jög flókið og að m estu m iðað við 
þá hugsun að ré tta  núverandi bæ ndum  h jálparhönd  í bili, þar til farið  væri í nið- 
u rsk u rð  eða að rar ró ttæ k ar ráðstafan ir. Það hefur ekki að neinu leyti m iðað tii 
h já lp ar ungum  m önnum  til að h v rja  b ú rek stu r við þau skilyrði, sem í fjárpestar- 
héruðunum  eru. Sú ráðstöfun  á þessu sviði, sem tvím æ lalaust hefu r að m estu gagni 
orðið, er h inn  svokallaði uppeld isstvrkur, sem er eins k onar verð laun  til þeirra  
m anna á pestarsvæðunum , sem halda áfram  að ala upp fé þ rá tt fv rir þá m iklu  áhæ ttu 
og vanhaldatjón, sem af veikindunum  stafar. A fy rstu  árunum , sem veikin geisaði, 
var bændum  ráðlagt að drepa löm hin og veturgam la féð til að forða því frá  að fa rast 
ú r  pestinni. Þessari ráðleggingu var víðast hvar fvlgt, þó að hvergi væri eins langt 
farið  eins og á einu rík ishúinu . Þ ar var allt féð drepið til að varna því, að pestin 
yrði því að grandi. Þessar ráðleggingar og aðgerðir voru að ]iví er bezt verður séð 
gersam lega öfugar við það rétta. F lest okkar sveitahéruð verða að hvggja afkom u 
sína á sauðfjá rræ k t að iniklu leyti. E ftir  því, sem vanhöldin á fénu verða m eiri, 
eftir því verður að setja fle ira  á til viðhatds stofninum . Að standast þann  kostnað 
jafnh liða  h inu  beina tjón i hefur verið bæ ndum  ofvaxið, og þannig stendur enn 
m jög víða á þeim svæðum, sem uni er að ræða. Uppeldisfram lagið er því ré ttasta  
aðferðin til ú th lu tu n a r skaðabóta. Með því er stefn t beint að ré tlu  m arki, því, að 
viðhalda sauðfjárræ ktinni, þar til reynslan  sker ú r ]iví, hvort tjónið af völdum  
pestanna rén ar ekki sm átt og sm átt. Að svo verði, er helzta von þeirra  m anna, sem 
þessar pestir hafa heim sótt, þ ar sem enn eru eigi liku r fy r ir  læ kningu veikinnar. 
Nú hefur uppeldisfram lögum  verið ú th lu tað  í 3 ár, og hefur frá  upphafi verið m ik-



ill ágreiningur um  ú th lu tunarað ferð ir. F y rstu  tvö á rin  voru þæ r alveg óviðunandi. 
Á síðasta ári fengust verulegar um bæ tur í því efni eftir k röfum  frá  landbúnaðar- 
nefnd neðri deildar Alþingis. Þó er m jög ró tgró in  óánæ gja með ú th lu tu n  þessa 
fjá r í viðkom andi sveitum, og þannig  verður það vafalaust á m eðan verið er að draga 
m enn í dilka eftir því, hve m ik inn  usla  p estirnar hafa gert h já  þeim persónulega. 
Aðalgallinn við það er sá, að hvötin  er engin fy rir  þá, sem ekki á ttu  fé áður, til að 
teggja í Þ& áhæ ttu  að ala upp fé þ rá tt fy r ir  h in  gifurlegu vanhöld. Þ eir fá enga að- 
stoð fy rr en fé þeirra  fer að drepast um fram  20% á ári.

Nú er það svo, að a llir þeir m enn, sem eru að kom ast á þ roskaaldu r í viðkom- 
andi sveitum, síðan þetta fá r fó r að geisa, hafa  orðið fy rir  m jög verulegu tjón i 
óbeinlínis af þvi, m iðað við venjulegt ástand. Þ eir hafa  ekki eignazt fé þess vegna, 
áðu r en verðhæ kkunin  kom  og í b y rju n  hennar, nem a m jög takm arkað , og nú verða 
þeir annaðhvort að kaupa lömb með stórhæ kkuðu verði eða eiga ekkert við fjár- 
eign. Þegar þeir sjá  svo, að h in ir eldri fá veruleg fjárfram lög , sem þeir s já lfir eru úti- 
lokaðir frá, þá er afleiðingin oft sú, að þeir fa ra  og leita sér a n n a rra r  lífsb jargar. 
F ram tíð  sveitanna er í hæ ttu  á m arga lund. Á þeim  svæðum, sem h ér um  ræ ðir, 
liggur hæ ttan  langm est í burtflu tn ing i unga fólksins. Þess vegna sk ip tir m eira m áli 
að veita því sem sterkasta  hvöt til að hefja  a tv innurekstu r heldu r en liitt, að gera 
hinum  eldri bæ nduin fæ rt að lafa við búskap  áfram . Þess vegna ber að leggja h ina 
m estu áherzlu  á að hvetja unga m enn til fjáreig 'nar þ rá tt fy r ir  m ikla áhæ ttu. Þ ar 
er aðalundirstaða þess frum varps, sem hér liggur fy rir. Það er bvggt á þeirri skoðun, 
að fram lög rík isins á þessu sviði eigi frem ur að vera skaðabæ tur, ú tlagðar til 
tryggingar fy r ir  fram tíð viðkom andi sveita í heild, heldur en hnitm iðað fram lag til 
þeirra  einstaklinga, sem tjónið  hefur heim sótt í bili. Þess vegna er farið  fram  á, 
áð veitt séu uppeldisverðlaun á öll lömb á þeim  heim ilum , sem p estirn ar hafa verið 
á eitt á r eða lengur. Það ó að vera lögegg'jun til ungra m anna um  að stunda sauð- 
fjá rræ k t þ rá tt fy rir  illa r h o rfu r í bili, og það á að vera lögeggjan til h inna eldri um  
að halda áfram  af fullum  k jark i. F ram lagið á k ind  er m iðað við áæ tlaðan fóður- 
kostnað með þvi verkakaupi, sem nú er.

N ánar í fram sögu.


