
Ed. 237. Frumvarp til laga
inn búfjártrvggingar.

(E fti r  3. unir. í Nd.)
1. gr.

Stofna skal sérstaka deild vtð Brunabótafélag  ís lands og u n d ir  s t jó rn  þess, 
er nefnist Búfjártryggingardeild .

2. gr.
Verkefni B úfjártryggingardei ldar  er að taka  að sér vátryggingu bú f já r  gegn 

vanhöluum  og slysum, allt eftir  þeim nán ari  reglum, sem lög þessi og reglugerð 
setja.

t f p•>. * , l .
Skylt er að tryggja í deildinni gegn venjuleguin vanhö ldum :

a. K ynbótanaut og kvnbótahesta , sem no tað ir  eru í félögum, sem s tvrks njóta
af opinberu  fé.

!i. Bústofn sauð fjá rk ynb ó tabú a  og a n n a rra  kvnbótabúa , sem rek in  eru með
opinberum  s tvrk  og un d ir  opinberu  eftirliti.

Akvæði um a ldur  búfjár,  sem tekið er í trvggingii, skal setja í reglugerð.
4. gr.

Heimilt e r  að tryggja  í deild inni:
a. Gegn vanhö ldum : K ýr og hrú ta .
b. Gegn slysum : T iltekið búfé eða hópa búfjár.

5. gr.
V átryggingarupphæð gripa skal ákveðin fv r i r  f ram  og með hliðsjón af sKatt- 

mati á hverjum  tíma. Verðm æti kvnbó tag ripa  m á þó vera allt að tvöfalt skattmat, 
eftir því sem vátrygg janda og um boðsm anni Búfjártryggingars jóðs  kem u r  sam an 
um.

Eindagi á iðgjöldum er sam tím is því, er trygg ingarnar  eru skráðar.
6. gr.

V átryggingarsjóður bæ tir  % vátryggingarverðs og því aðeins, að vanhöldin  eða 
slysin séu ekki um  að ken na  fóðurskorti ,  hirðuleysi eða handvöm m  eigenda grip- 
anna  eða um ráðenda, þ jón um  þeirra  eða nán us tu  vandam önnum .

F rá  bótum  dragast n y t ja r  f já r in s  eftir  hæfilegu mati.



7. gr.
Til vanhalda  og slysa samkv. 3. og 4. gi\ te l jast dauðsföll af s jú kd óm um  og 

slysum á m eðan h in ir  vátryggðu gr ip ir  e ru  í gæzlu, hvort sem er i húsi eða í heima- 
högum, eftir því sem n án a r  verðu r  tiltekið í reglugerð.

8. gr.
Allir þeir, sem vátryggja í Búfjártryggingardeild , eru félagsm enn hen n ar  og 

áhyrgjast, að s jóður liennar geti staðið í skilum. Ahyrgðin er þó tak m ö rk u ð  við það, 
að vátrvgg jendum  það ár, er iðgjöldin h rök kv a  ekki til bóta, er skylt að greiða við- 
hó tariðgjö ld allt að 100f7. Viðbótariðgjöldin m á taka  lögtaki í e ignum  vátrvggj- 
anda. Nú verður  e it thvert á r  svo mikið tjón af slvsum samkv. 4. gr. b., að iðgjöldin 
h rök kv a  ekki til, og skal þá það, sem á vnntar, greiðast að jö fnu úr  Búfjártrygg- 
ingarsjóði de i ld ar in nar  og ríkissjóði, og er það ekki a f tu rk ræ ft.

R ik iss jóðu r  e r  í bakábyrgð  fy r i r  Búfjártryggingars jóð , en endurgre iða  skal 
r íkissjóði það, sem han n  á þann  há tt  kynni að leggja fram , þó með þe irr i  undan- 
tekningu, er að f ram an  greinir.

9. gr.
R ík issjóður leggur frain 300 þúsun d  k rón ur ,  er greiðist með jö fnum  greiðsl- 

um á 3 á rum  eftir  að Búfjártryggingarde i ld in  er stofnuð, og er það varas jóðu r  
de i ldarinnar  og nefnist B úfjártrvggingars jóður . 1 Búfjártryggingárs jóð  rennu r  ár- 
legur tek juafgangur  de ildarinnar,  enda standi h an n  s traum  af ú tg jö ldum  deildar- 
innar, þegar tek ju r  hrökkva  ekki til, sbr. ]ió 8. gr.

tO. gr.
Vátrvggingar á húfé gilda til þess tima, sem tiltekið er í vá trvggingarsk ir te in inu .

11. gr.
Um hoðsm enn Brunabótafélags íslands skulu vera um boðsm enn Búfjártrygg- 

ing'ardeildar. Þeir  skrá  trvggingarnar,  gefa út vá trvggingarsk írte in i,  innheimta 
iðgjöld og aukaiðgjöld og gera á jiessu öll skil til félagsins. Þeir  skulu vera um- 
boðsmenn de ildarinnar  við mál um skyldli til bóla og um upphæð bótanna.

Brunabótafélagið getur ])ó tekið sér sérstaka trún aðarm enn  fv rir  Búfjártrygg- 
ingardeildina.

Nú verður ágre in ingur milli um hoðsm anns og tjónþoln um  rétt og skvldu til 
bóta eða um upphæð hótunnn, og skal ágre in ingnum  þá skotið til gerðardóm s 
])riggja m anna. Nefni til sinn m ann hvor aðili, en v iðkom andi dóm ari oddam ann- 
inn. Ú rsku rð u r  gerðardóm sins er fu l ln aða rú rsku rð u r .  Skaðabæ tur  greiðast ekki 
al' bendi fv rr  en tjón er að fullu sannað og metið.

12. gr.
Nú er búfé, sem vátrvggt er sam kvæint lögum þessum, veðsett, og nær ])á veð- 

ré ttu rinn  einnig til vá trvggingarfjárins .
13. gr.

L and bú naðarráðhe rra  ákveður iðgjöld vegna háf já r trygginga  í sam ráði við 
forstjóra Brunabótafélags Fslands og s tjórn  Búnaðarfélags íslands, og skal þá 
leggja til g rundvalla r  van ha ldaský rs lu r  þ.ær, er fv rir  liggja, og að ra r  upplýsingar 
um vanhöld og fjárskaða, er lög þessi ná til og þessir aðilar geta aflað sér á nniinn 
bátt.

14. gr.
L a n d bú naðarráðhe rra  ákveður n án a r  með reglugerð verksvið Búfjártryggingar-  

deildar, s tjórn, reikningshald, virðingar, iðgjöld, gjalddaga, endurtryggingu , hvernig 
meta skuli skaða af vanhöldum, bvað telst 't il  vanhalda, sem skvlt er að bæta, ábyrgð



H'lagsinunna og annað varðandi iu if já rtrygg ingarnar, er þö rf  k refur,  að ý tarlegar 
sé kveðið á um.

15. gr.
Brjóti vátryggjandi lög þessi eða reglugerð og skilyrði, sem sett eru sam kvæm t 

þeim, varðar það ré ttindam issi til skaðabóta  eftir m álavöxtum , svo sein reglugerð 
ti ltekur nánar. í r e g lu g e rð m á  ákveða sektir  fy rir  brot á ákvæðum  hennar, 10-—500 
kr., er renni í Búfjártrvggingarsjóð.

10. gr.
i\leð mál lit af lirotum á lögum þessum skal lar ið  sem alm enn lögreglumál.

17. gr.
Með lögum þessum eru úr  gildi felld lög nr. 28 7. maí 1928, um ln ifjártryggingar.


