
Sþ. 377. Tillaga til þingsályktunar
um fjárfram lag vegna sauðfjársjúkdóma.

Flm.: Bjarni Ásgeirsson, Steingrímur Steinþórsson.

Alþingi ályktar að leggja fyrir 3 millj. kr. af tekjum  ársins 1941, er verja skal, 
'a ð  styrjöldinni lokinni, til að standast útgjöld vegna sauðfjárpesta þeirra, er nú 
herja landið, m. a. til þess að koma upp nýjum, ósýkturn fjárstofni.

G r e i n a r g e r ð .
Á haustþinginu 1941 bar landbúnaðarráðherra fram þáltill. um 1 millj. kr. 

framlag af tckjuni ársins 1941 til sauðfjáruppeldis á fjárpestarsvæðunum. Till. sú 
náði ekki afgreiðslu. Till. um sama efni var samþykkt á búnaðarþingi 1941.

Það virðist nú augljóst, að fjárpestir þær, er undanfarin ár hafa herjað landið 
og enn eru í algleymingi, muni um nokkur ókomin ár verða þungur baggi á þjóð- 
inni, bæði á bændum þeim, sem fyrir þeim hafa orðið, svo og rikissjóði, sem orðið 
hefur að hlaupa undir bagga með þeini og annast m argháttaðar framkvæmdir til 
að fyrirbyggja frekari útbreiðslu sjúkdómanna. Um það skal ekkert fullyrt hér, 
hvor leiðin verður að lokum farin til að yfirstíga plágur þessar, að ala upp fjár- 
stofn á hinum sýktu svæðum, sem smám saman verði ónæmur fyrir þeim, eða hvort 
að þvi verður horfið að koma á almennum niðurskurði og fjárskiptum  á hinum 
sýktu svæðum. En þó að hin síðar nefnda leiðin yrði að lokum valin, virðist óhjá- 
kvæmilegt að fresta henni þangað til styrjöldinni er lokið, bæði vegna þess, að stór- 
felldur niðurskurður og fjárskipti hlvtu um stund að valda stórkostlegri fækkun 
fjárstofns landsmanna og m innkandi framleiðslu. En það mætti telja óforsvaran- 
legt á þeiin tímum, sem nú standa vfrr, þegar hin mesta nauðsyn er á að efla mat- 
vælaframleiðslu þjóðarinnar svo sein kostur er á. Einnig mundi framkvæmd verks- 
ins verða þeim mun kostnaðarm eiri fvrir ríki og einstaklinga, sem verð á sauð- 
fjárafurðuin er hærra, eins og verða mun á meðan verðbólga stríðsáranna er í 
algleymingi. Virðist því sjálfsagt, að beðið sé með þess konar aðgerðir, ef til kæmi, 
þar til stríðinu lýkur og verðlag fellur aftur, máske niður fyrir það, sem var fyrir 
styrjöldina, sem vel getur orðið.

En hvor leiðin, sein farin yrði, inundi verða ríkinu æðikostnaðarsöm, þvi að 
án stuðnings þess yrði ekki unnt að endurreisa sauðfjárrækt Iandsmanna, eins og 
nú er komið. Virðist okkur því hin inesta nauðsyn á að leggja nú þegar fyrir nokkra 
upphæð af hinum óvenjumiklu tekjum  ríkisins á síðasta ári, til að mæta útgjöldum 
af þessum óumflýjanlegu framkvæmdum síðar meir, þegar tekjur ríkisins minnka, 
en þörfin á stuðningi til þessara mála verður ináske enn nieiri.


