
Sþ. 6. Tillaga til þingsályktunar
um  innfhitning á erlendum fóðurvörum.

Flm.: Páll Zóphóníasson, Eysteinn Jónsson, Jö ru n d u r  Brynjólfsson,
Phnar Arnason.

Alþingi á lyk tar að fela ríkisstjórninni, í samráði við innfly tjendur fóðurvara, 
að sjá um, að flutt verði til landsins á þessu sumri nægjanlega mikið af erlendu 
kjarnfóðri. og skal hun leita uin það tillagna Búnaðarfélags íslands, hvaða tegundir 
og hve mikið magn skuli innflutt.

G r e i n a r g e r ð .
Þótt enn verði ekki séð að fullu, hver heyfengur landsm anna reynist á þessu 

sumri að magni og gæðum, er hitt þó vitað, að mikluin m un færra fólk v innur að 
oflun heyja nú en venja er til.

E r því fullvíst, að mikil þörf verður fvr ir  k ja rn fóður á komandi vetri, ef bú- 
stofn landsm anna á ekki að m innka verulega. Sjálfsagt er að nota til heysparnaðar 
innlent k jarn fóður — síldarmjöl — að þvi leyti, sem það fullnægir þörfinni.

En síldarmjölsgjöf kem ur ekki að gagni handa m jólkurkúm , svo nokkru  nemi, 
nema þeim sé ja fn fram t gefinn kolvetnisríkur fóðurbætir, svo sem mais.

Nú þyrfti m jólkurframleiðsla landsm anna frekar að aukast en. minnka, og er 
því fyllsta nauðsyn að tryggja fullnægjandi fóður handa kúastofninum.

Auk þess verða svín og hænsni ekki ioðruð svo vel sé, nerna mais eða annað 
svipað k jarn fóður sé notað í fóður þeirra.

Þótt ekki verði hér nefndar neinar tö lur um, hver m aisþörf landsm anna muni 
verða, inun Búnaðarfélag íslands fljótlega geta gefið rík iss tjó rn inni upplýsingar, 
er á megi bvggja, um það maismagn, er inn þurfi að flvtja, og er ætlazt til þess, að 
rik isstjórnin  geri þegar ráðstafanir til að tryggja skiprúm  og flutning þess til 
landsins. E r nauðsvnlegt, að það verði gert það snennna, að bæ ndur geti dregið 
k jarnfóðrið að búum  sínum, áðu r  en snjór lokar flutningaleiðum, og tekið tillit til 
þess, hvað þeir fá af þvi, þegar þeir setja á fóðurforða sinn og ákveða, hvað þeir 
geti sett á vetur af búfé sínu.

Fullvist má telja, að þegar um það tvennt er að velja, innflutning kjarnfóðurs  
eða fækkun búpenings í landinu, þá verði skiprúm  það, er landsm enn hafa til um- 
ráða, með engu móti betur notað til þess að trvggja matvæli handa landsmönnum en 
einmitt með því að flvtja fóðurbæti til landsins.


