
Nd. 218. Breytingartillögur
við frv. till. um varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra.

Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr.

a. 2. liður orðist svo:
Þurramæði (þingeysk mæðiveiki).

b. 3. liður orðist svo:
Garnaveiki (paratubercuIosis) í búfé.

2. Við 5. gr. 4. liður falli niður (og breytist liðatala samkv. því).
3. Við 6. gr.

a. A milli orðanna "líkur" og "til" Í 1. lið bætist: eru.
b. 3. liður orðist þannig:

Einfaldar gaddavírsgirðingar,
e, Aftan við greinina bætist ný málsgr, :

Landbúnaðarráðherra ákveður skiptingu varnarlína í aðalvarnarlínur
og aukavarnarlínur, að fengnum tillögum sauðfjársjúkdómanefndar.

4. Við 7. gr. Önnur málsgrein orðist þannig:
Upprekstrarfélög og einstakar jarðir má svipta aðgangi að löndum sínum,

ef nauðsyn krefur.
5. Við 8. gr. Greinin orðist þannig:

Girðingar á aðalvarnarlínum skulu lagðar á kostnað ríkissjóðs. Viðhald
þeirra og eftirlit ber hlutaðeigandi fjárskiptafélögum eða sýslufélögum að ann-
ast, en ríkissjóði að kosta. f girðingar á aukavarnarlínum leggur ríkissjóður
til ef'ni, en hlutaðeigandi fjárskiptafélög annast á sinn kostnað flutning efnis-
ins frá hafnarstað, uppsetningu girðinganna og viðhald.

Verði ágreiningur um skiptingu kostnaðar við aukavarnarlínur. sker land-
búnaðarráðherra úr, að fengnum tillögum sauðfjársjúkdómanefndar.

VarzIa meðfram varnargirðingum skal ákveðin af sauðfjársjúkdómanefnd,
en framkvæmd af aðliggjandi fjárskiptafélögum á kostnað ríkissjóðs.

Reikninga um kostnað ríkissjóðs samkvæmt þessari grein úrskurðar sauð-
fjársjúkdómanefnd.

6. Við 9. gr. A eftir fyrri málsgrein bætist: Bændur eða upprekstrarfélög, sem
lönd eiga að girðingum, sem lagðar eru niður, skulu hafa forkaupsrétt að þeim
eftir mati dómkvaddra manna.

7. Við 20. gr. Leiðréttist prentvilla: Fyrir "karakútsjúkdóm" kemur: karakúl-
sjúkdóm.



8. Við 21. gr. Fyrir "sýkt" í 1. línu 2. málsgr. kemur: ósýkt. (Prentvilla.)
9. Við 22. gr. Greinin orðist þannig:

Þar sem fé er sýkt eða grunað af garnaveiki og fjáreigendur óska að fá
það rannsakað eða sauðfjársjúkdómanefnd telur það nauðsynlegt, skal rann-
sóknin gerð svo fljótt sem unnt er. Lyf, tæki, kennslu og leiðbeiningar skal
þú leggja til á kostnað ríkissjóðs, en fjáreigendur kosta framkvæmd verksins.

Sveitarstjórnir skulu hafa umsjón með slíkum rannsóknum í samráði við
sauðfjársjúkdómanefnd.

10. Við 25. gr. Fyrsta setning síðustu málsgreinar orðist svo:
Fulltrúafundur er lögmætur, ef mættir eru % hlutar f'ulltrúa frá þeim

hreppum eða hreppshlutum. sem. eru á fjárskiptasvæðinu.
11. Við 26. gr.

a. Aftan af 2. lið falli orðin "Í fyrsta lagi".
b. Fyrir ••eið" í 5. lið kemur: við. (Prentvilla.)

12. Við 27. gr. Orðin "í hreppnum" falli burt.
l:t Við 28. gr. Þriðja málsgr. orðist svo:

Atkvæðisrétt um félagsstofnun og fjárskipti hafa fjáreigendur 18 ára eða
eldri, þegar atkvæðagreiðsla fer fram, ef þeir hafa átt 15 kindur eða fleiri
samkvæmt síðasta skattaframtali.

19.
20.

I4. Við 35. gr. Fyrir "sé" í 2. línu 2. málsgr. kemur: sá.
Við 36. gr. Fyrir orðin "fé bænda" i fyrstu málsgr. kemur: sauðfé.
Við 37. gr. Greinin orðist þannig:

Framlag ríkisins vegna fjárskipta á árunum 1947, 1948 og 1949 miðast
við fjártölu eigenda samkvæmt skattaframtali á árinu 1941l. A árinu 1950 mið-
ast við skattaframtal 1947 og svo áfram þannig, að fjárskiptaframlag miðast
við skattaframtal þrem árum áður.

Réttur dánarbúa vegna fjárskipta yfirfærist á erfingja, ef þeir halda áfram
sauðfjárrækt á svæðinu.

Réttur manna, sem reisa bú eftir gildistöku laga þessara án þess að vera
erfingjar í dánarbúi á Ijárskiptasvæðl, byggist á næsta skattaframtali á undan
fjárskiptum.

Geitfé skal bæla eftir sömu reglu og sauðfé.
Við 38. gr. Greinin orðist þannig:

Framlag ríkisins greiðist á þann hátt, að fyrir hverja bótaskylda kind
fái fjáreigandi hálft lambsverð samkvæmt verði líflamba það haust, sem fjár-
skipti verða. Kostnað við flutning líffjár inn á fjárskiptasvæðin greiðir ríkis-
sjóður og einnig aðstoð sauðfjársjúkdómanefndar vegna kaupanna. Þetta gildir
þó eigi annað fé en það, sem fengið er til að bæta í skarðið fyrir bótaskylt fé.

Kostnað við umsjón fjárskiptafélaga vegna líffjárkaupa greiði fjáreigendur
sjálfir. Fjáreigendur skulu fá líflömb svo fljótt sem unnt er að útvega þau af
heilbrigðum' stofni. Skal það vera aðalregla, að fjáreigendur fái Jíflömb fyrir
50% af bótaskyldri fjártölu haustið, sem fjárskipti fara fram, og 50% næsta
haust á eftir. Framlag ríkisins skal greitt upp í verð lambanna. Fjáreigendur,
sem eigi vilja taka Jíflömb, sem hægt er að útvega við fyrstu flutninga inn it
svæðið, eiga ekki rétt til að fá lömb síðar.

Stjórnum fjárskiptafélaga er heimilt að ráðstafa líffé til fjáreigenda að
nokkru með hliðsjón af tekjumöguleikum þeirra, ef mjög fátt líffé er fáanlegt.

18. Við 38. gr. Á eftir greininni hætist ný grein, svo hljóðandi (og breytist greina-
tala samkv. því):

Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt að veita fjáreigendum uppeldisstyrk
vegna vanhalda, þar sem svo hagar til á sýktu svæði, að fjáreigendur geta ekki
samkvæmt áætlun nefndarinnar búizt við fjárskiptum næstu 3 ár eftir gildis-
töku laga þessara, og hafa ekki viðunandi aðstöðu til mjólkursölu.
Við 43. gr. Síðasti málsliður fellur burt.
Við VIII. kafla (45.-53. gr.). Kaflinn fellur burt, og breytist kafla- og greina-
talan á eftir samkv. því.

16.

17.


