
Nd. 154. Breytingartillögur
við frv. til laga um búfjárrækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr. Greinin falli niður, og greinatalan breytist samkv. því.
2. Við 2. gr.

a. Fyrsti málsl. greinarinnar orðist svo:
Kjósa skal þriggja manna nautgripakynbótanefnd í hverjum hreppi eða

bæjarfélagi, þar sem hlutaðeigandi búnaðarfélag hefur ekki sett sér naut-
griparæktarsamþykkt samkv. lögum þessum og ekki er heldur starfandi
nautgriparæktarfélag, sem hefur fengið lög sín staðfest af Búnaðarfélagi
íslands.

b. Síðari málsgr. orðist þannig:
Nú setur búnaðarfélag sér nautgriparæktarsamþykkt eða stofnað er

sérstakt nautgriparæktarfélag, sbr. 8. gr., eftir að kosin hefur verið naut-
gripakynbótanefnd, og fellur þá starf nefndarinnar niður, en við þvi tekur
stjórn þess félags, er sett hafði samþykktina, eða þeir menn, sem félagið
hafði kosið til þess sérstaklega.

3. Við 3. gr. Fyrir "sbr. 7. gr." komi: sbr. 6. gr.
4. Við 4. gr. í stað fyrri málsl. kemur:

Bannað er að láta naut eldri en 7 mánaða ganga laus í afréttum eða í heima-
högum. ÞÓ getur kynbótanefnd leyft, að kynbótanaut gangi laus, ef öruggt þykir,
að þau geti engan skaða gert.

5. Við 6. gr.
a. 2. málsgr. orðist þannig:

Nú hittist naut, sem kynbótanefnd hefur auglýst, að notað skuli til
undaneldis, gæzlulausteða utan öruggrar vörzlu, og skal þá taka það í trygga
geymslu og á hús og hey, ef þörf krefur.

b. 2. málsliður síðustu málsgr. orðist svo: Hafi naut ekki verið í geymslu á
ábyrgð kynbótanefndar, á nefndin rétt á endurgreiðslu frá þeim, er bar
ábyrgð á geymslu þess.

6. Við 7. gr. Fyrir ,,3. gr." í 1. mgr. kemur: 2. gr.
í. Við 8. gr. Fyrir "sbr. 7. gr." komi: sbr. 6. gr.
8. Við 9. gr. Greinin orðist þannig:

Búnaðarfélagi er beimilt að setja sér samþykkt um að vinna að kynbót-
um nautpenings í hreppnum, enda sé þar ekki starfandi nautgriparæktarfélag.
Nú hefur búnaðarfélag ekki sett sér nautgriparæktarsamþykkt, og er þá minnst
I) bændum í hreppi heimilt að stofna með sér félag til þess að vinna að þess-
um kynbótum. Félög þessi nefnast nautgriparæktarfélög. Samþykktir búnaðar-
félaga og nautgriparækiarfélaga skulu sniðnar eftir fyrirmynd, er Búnaðar-
félag Íslands lætur þeim í té. Þegar búnaðarfélag eða nautgriparæktarfélag
hefur sett sér samþykkt, sendir það hana stjórn Búnaðarfélags íslands til stað-
festingar.

9. Við 10. gr.
a. Fyrsta málsgr. orðist svo:

Búnaðarfélag eða nautgriparæktarfélag, sem fengið hefur samþykkt sína
staðfesta af stjórn Búnaðarfélags íslands, getur fengið styrk til starfsemi
sinnar eins og hér greinir:

b. Fyrir orðin "skal ákveðið um í reglugerð" í niðurlagi gr. komi: skal kveða
á um í reglugerð.

10. Við 11. gr.
a. Upphaf greinarinnar verði:

Búnaðarfélög og nautgriparæktarfélög geta fengið, auk styrks þess,
sem um ræðir í 9. gr., styrk til o. s. frv.

b. Fyrir ,,50%" komi: 25%.
e. Síðari málsgr. orðist þannig:

Þau félög, sem að dómi nautgriparæktarráðunautar hafa aðstöðu til að
fá flestar kýr sínar sæddar frá starfandi sæðingarstöð, fá ekki fóðurstyrk
á naut sín.

11. Við 12. gr. Síðari málsgr. orðist svo:
Heimilt er búnaðarsamböndum og samböndum nautgriparæktarfélaga að

setja á stofn nautgripauppeldisstöðvar eða sæðingarstöðvar, en samþykkja
skal Búnaðarfélag Íslands reglur um þessa starfsemi þeirra, sbr. V. kafla.

12. Við 13. gr. Fyrir ,,12. gr." í upphafi greinarinnar komi: 11. gr. - og fyrir ,,11. gr."
á tveimur stöðum í 3. tölul. komi: 10. gr.
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13. Við 14. gr.
a. 1. málsl. orðist þannig:

Að tilhlutan Búnaðarfélags íslands skal halda nautgripasýningu fimmta
hvert ár í hverju búnaðarfélagi, sem hefur sett sér nautgríparæktarsamþykkt,
og nautgriparæktarfélagi.

b. Fyrir "kr. 300.00" komi: kr. 180.00' - og fyrir "kr. 200.00" komi: kr. 100.00.
14. Við 15. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Nú kemur búnaðarfélag, sem hefur sett sér nautgriparæktarsamþykkt, eða
nautgriparæktarfélag sér upp girðingu ....

15. Við 16. og 17. gr.
a. Greinarnar flytjast aftur fyrir 21. gr. (sbr. 18. hrtt.).
b. Fyrir ,,16. gr." í 17. gr. kemur: 19. gr.

16. Við 18. gr.
a. Í stað 1.-3. málsgr. kemur:

Búnaðarfélagi, þar sem ekki er starfandi sauðfjárræktarfélag, er heimilt
að setja sér samþykkt um að vinna að kynbótum sauðfjár á félagssvæðinu,
enda séu aldrei færri en 6 félagsmenn, er uppfylla þau skilyrði, er samþykktin
áskilur.

Nú hefur búnaðarfélag ekki sett sér sauðfjárræktarsamþykkt, og er þá 6
mönnum eða fleirum í hreppi heimilt að stofna með sér félagsskap til að vinna
að sauðfjárkynbótum, og kallast slík félög sauðfjárræktarfélög. Heimilt er
að veita mönnum úr öðrum hreppi inngöngu í félagið, ef þar er ekki starfandi
sauðfj árræk tarf élagsska pur.

Lágmarkstala kynbótafjár hjá hverjum þátttakanda skal vera 8 ær, og
enginn einn félagsmaður má eiga meira en helming kynbótafjárins.

Í samþykktum þeim, er hér um ræðir, skal tekið fram eftirfarandi:
b. Að greinarlokum komi:

Samþykktir þessar skal senda Búnaðarfélagi íslands til staðfestingar.
17. Við 19. gr.

a. Fyrir ,,18. gr." í upphafi 1. mgr. kemur: 15. gr.
b, Fyrir "kr. 1.0'0" kemur: 50 an.
e, Fyrir ,,18. gr." í niðurlagi 2. mgr. kemur: 15. gr.

18. Við 20. gr.
a. Fyrir ,,19. gr." í upphafi fyrri mgr. kemur: 16. gr.
b. Fyrir ,,18. gr." í síðari mgr. kemur: 15. gr.

19. A eftir 21. gr. (sem verður 18. gr.) koma 16. og 17. gr. og verða 19. og 20. gr.
20. Við 23. gr.

a. Verðlaunafjárhæðir allar lækka um helming.
b. A undan síðustu málsgr. kemur ný málsgr. :

Framlag ríkissjóðs samkv. þessari grein er bundið því skilyrði, að hlut-
aðeigandi búnaðarsamband eða sýslusjóður leggi fram jafnt framlagi ríkis-
sjóðs.

21. Við 24. gr. Greinin flyzt aftur fyrir núverandi 33. gr. (sbr. 31. brtt.) og verður
26. gr. Upphaf gr. skal orða svo:

Óheimilt er að láta stóðhest ganga lausan í heimahögum o. s. frv.
22. Við 25. gr. Greinin verður 27. gr. og breytist svo:

a. Upphaf fyrri mgr. orðast svo:
Finnist stóðhestur utan vörzlu, sem er merktur með bók stöfunum K eða

LK o. s. frv.
b. Fyrir "marki" í 2. málsl. sömu mgr. kemur: merki.
c. Fyrir "graðhestur" í upphafi síðari mgr. kemur: stóðhestur.
d. Fyrir ,,26. og 27." kemur: 28. og 29.
e. Fyrir "sveitarsjóð" í 2. málsl. kemur: sjóð búnaðarfélags þess hrepps.
f. Fyrir "graðhesta" í síðasta málsl. kemur: "stóðhesta.
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23. Við 26. gr. (sem verður 28. gr.).
a. Fyrir "graðhestar", "graðhestur" og "graðhesta" fyrri mgr. kemur: stóð-

hestar, stóðhestur og stóðhesta.
b. Fyrir "graðhest" í síðari mgr. kemur: stóðhest.
e. Fyrir ,,(sbr. 27. gr.)" kemur: (sbr. 29. gr.).
d. Fyrir ,,82. gr." kemur: 83. gr.

24. Við 27. gr. (sem verður 29. gr.). Fyrir "graðhesta" 1. mgr. og "Graðhestar"
3. mgr. kemur: stóðhesta og Stóðhestar.

25. Við 28. gr. (sem verður 30. gr.).
a. Fyrir "graðhestar" kemur: stóðhestar.
b. Fyrir "tjóni á eignum annarra eða búfé" kemur: tjóni á búfé eða Mrum eign-

um annarra.
26. Við 29. gr. (sem verður 31. gr.). Fyrir "graðhestar" kemur: stóðhestar.
27. Við 30. gr. (sem verður 32. gr.). Greinina skal orða svo:

Búnaðarfélagi er heimilt að setja sér samþykkt um að vinna að kynbótum
hrossa í hreppnum, enda sé þar ekki starfandi hrossaræktarfélag. Nú hefur bún-
aðarfélag ekki sett sér hrossaræktarsamþykkt. og er þá minnst 6 bændum i hreppi
heimilt að stofna með sér félag til þess að vinna að þessum kynbótum. Félög
þessi nefnast hrossaræktarfélög. Samþykktir búnaðarfélaga og hrossaræktarfé-
laga skulu sniðnar eftir fyrirmynd, er Búnaðarfélag íslands lætur þeim í té. Þegar
búnaðarfélag eða hrossaræktarfélag hefur sett sér samþykkt, sendir það hana
stjórn Búnaðarfélags Íslands til staðfestingar.

28. A eftir koma 3 nýjar greinar, sem verða 33.---35. gr., svo hljóðandi:
a. (33. gr.). Búnaðarfélag eða hrossaræktarfélag, er hefur fengið samþykkt sína

staðfesta af Búnaðarfélagi íslands, getur fengið styrk til starfsemi sinnar eins
og hér segir:

Til kaupa á kynhótahestum veitist styrkur aðeins til kaupa á tveggja og
þriggja vetra stóðhestum undan 1. verðlauna hryssum,

Styrkur til kaupa á þriggja vetra stóðhesti er þessi:
250 kr., ef stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur heiðursverðlaun

fyrir afkvæmi;
200 kr., ef stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur 1. verðlaun

fyrir afkvæmi;
175 kr., ef stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur heiðursverð-

laun á héraðssýningu ;
150 kr., ef stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur 1. verðlaun á

héraðssýningu .
Styrkur til kaupa á tveggja vetra hestum er 50 kr. lægri í hverjum flokki

en á þriggja vetra hesta.
Styrkurinn er enn fremur bundinn því skilyrði, að þriggja vetra hestur-

inn hafi hlotið 1. verðlaun, en tveggja vetra hesturinn 2. verðlaun á héraðs-
sýningu eða viðurkenningu hrossaræktarráðunautar um að vera styrkhæfur.

b. (34. gr.), Búnaðarfélög og hrossaræktarfélög geta fengið, auk styrks þess, sem
um ræðir í 33. gr., fóðurstyrk til stóðhestahalds, ef þau nota stóðhest. sem
hlotið hefur heiðursverðlaun eða 1. eða 2. verðlaun á afkvæmasýningu. Styrkur
þessi er 150 kr. á heiðursverðlaunahest, 100 kr. á 1. verðlauna hest og 50 kr. á
2. verðlauna hest. Styrkur þessi greiðist árlega, meðan hesturinn er notaður
og nýtur þessarar viðurkenningar.

c. (35. gr.). Búnaðarfélög, hrossaræktarfélög eða hreppsfélög, er láta reisa girð-
ingu fyrir hrossakynbótastarf'semi, fá allt að 400 kr. styrk úr ríkissjóði á
hverja girðingu að verkinu loknu, þó aldrei meira en nemur efniskaupum,
enda sé fullnægt eftirtöldum skilyrðum:
1. að hrossaræktarráðunautur hafi viðurkennt nauðsyn girðingarinnar;
2. að land það, sem girt er, sé eign þess aðila, er styrksins nýtur, eða hon-
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um tryggð full afnot á landinu með leigusamningi, er gildi eigi skemmri
tíma en 15 ár;

3. að landið sé vel fallið til hrossabeitar að dómi hrossaræktarráðunautar eða
trúnaðarmanns Búnaðarfélags íslands;

4. að girðingin sé minnst 5 gaddavírsstrengir eða úr öðru jafngildu efni, t. d.
rafmagns girðing, og ekki lægri en 135 cm.

5. að styrkþegi hafi skuldbundið sig með skriflegri yfirlýsingu að halda girð-
ingunni við í að minnsta kosti 15 ár.

29. Við 31. gr. Greinin flyzt fram, verður 23. gr. og orðast svo:
Kjósa skal þriggja manna hrossakynbótanefnd í hverjum hreppi, þar sem

hlutaðeigandi búnaðarfélag hefur ekki sett sér hrossaræktarsamþykkt samkvæmt
lögum þessum og ekki er heldur starfandi hrossaræktarfélag með þátttöku meiri
hluta hrossaeigenda, sem hefur fengið lög sín staðfest af Búnaðarfélagi Íslands.
Um kosningu í nefndina fer eftir sömu reglum og um kosningu í hreppsnefnd.

Nú setur búnaðarfélag sér hrossaræktarsamþykkt eða stofnað er sérstakt
hrossaræktarfélag með þátttöku meiri hluta hrossaeigenda í hreppnum, eftir að
kosning hrossakynbótanefndar hefur farið fram, og fellur þá starf nefndarinnar
niður, en við því tekur stjórn þess félags, er sett hefur samþykktina, eða þeir
menn, er félagið felur það sérstaklega.

Hrossakynbótanefnd skal annast þau störf, sem stjórn búnaðarfélags eða
hrossaræktarfélags eru ætluð í lögum þessum. Farist kosning hrossakynbóta-
nefndar fyrir, ber hreppsnefnd að annast störf hennar.

í lögum þessum merkir orðið "stóðhestur" ógeltan hest 1% árs og eldri.
30. Við 32. gr. (sem verður 24. gr.). Upphaf gr. orðast svo:

Stjórn búnaðarfélags, hrossaræktarfélags eða kynbótanefnd, sbr. 23. gr.,
skal sjá um, að árlega séu nógu margir og góðir stóðhestar, sem samþykktir eru,
o. s. frv.

31. Við 33. gr. (sem verður 25. gr.). Greinin orðast svo:
Sé enginn stóðhestur til í hreppi, geta hrossaeigendur, er þess óska, krafizt

þess, að þeim séu tryggð afnot stóðhests í öðrum hreppi eða leyft að hafa stóð-
hest til notkunar.

32. 34.-35. gr. verða 36.-37. gr.
33. Við 36. gr. (sem verður 38. gr.).

a. Fyrir "graðhestum" í 1. málsl. kemur: stóðhestum.
b. A eftir 1. málsl. kemur svo hljóðandi nýr málsl.: Hann skal mæta á þeim

sveitasýningum, sem hross eru sýnd á og búnaðarsamböndin efna til, komi
fram ósk um það og því verði við komið.

34. Við 37. gr. (sem verður 39. gr.).
a. Fyrir .Æinarssyntr" í 6. tölul. kemur: Einarsstaðir.
b. Síðustu málsgr. skal orða svo:

Stjórnir hlutaðeigandi búnaðarsambanda skulu annast undirbúning og
stjórn hrossasýninga. Þær skulu enn fremur tilnefna 2--4 meðdómendur og
sýningarstjórn.

35. Við 38. gr. (sem verður 40. gr.). Greinin orðast þannig:
Til verðlauna á sýningum þeim, er um ræðir í 39. gr., leggur ríkissjóður

fram 10 au. á hvert framtalið hross, gegn jöfnu framlagi frá hlutaðeigandi bún-
aðarsamböndum eða öðrum aðilum, þar sem sýningar eru haldnar. Skal verja fé
þessu til að verðlauna hryssur og enn fremur stóðhesta, er hljóta 3. verðlaun á
héraðssýningum. Mega þau ekki vera hærri en hér greinir:

Heiðursverðlaun á hryssu kr. 80.00;
1. verðlaun á hryssu kr. 30.00;
2. verðlaun á hryssu kr. 20.00 og
3. verðlaun á hryssu kr. 10.00;
3. verðlaun á stóðhest kr. 40.00.
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Verðlaun á aðra stóðhesta greiðast úr ríkissjóði og eru þau heiðursverðlaun
kr. 200.00, 1. verðlaun kr. 100.0(}og 2. verðlaun kr. 60.00.

36. Við 39. gr. (sem verður 41. gr.). Greinin orðast svo:
Heiðursverðlaun má aðeins veita hrossi, sem er fulltamið og hefur sýnt, að

það býr yfir ákjósanlegum eiginleikum að dómi hrossaræktarráðunautar, og
að á sömu sýningu hafi eitt eða fleiri afkvæmi þess hlotið 1. verðlaun, en ekkert
3. verðlaun.

1. verðlaun má ekki veita yngri hestum en þriggja vetra og þó því aðeins,
að þeir séu tamdir og að minnsta kosti 142 cm háir (bandmál).

Hryssum má þvi aðeins veita 1. verðlaun, að þær séu 140cm háar (handmál)
og nokkuð tamdar. Eigi má taka á sýningu yngri hesta en tveggja vetra og hryssur
ekki yngri en 4 vetra.

37. Við 40. gr. (sem verður 42. gr.), Greinin orðast þannig:
Heimilt er að halda afkvæmasýningu fyrir stóðhesta. ef óskir koma fram um

það og Búnaðarfélag Íslands samþykkir.
Sýna skal undan hverjum stóðhesti ekki færri en 12 afkvæmi þriggja vetra

og eldri, og mæður þeirra, sem fylgja þeim á sýninguna. Verðlaun fyrir afkvæmi
greiðast úr ríkissjóði, og eru þau þessi:

Heiðursverðlaun kr. 200.00;
1. verðlaun kr. 150.00;
2. verðlaun kr. 100.00;
3. verðlaun kr. 75.00.

Eigi má greiða heiðursverðlaun fyrir afkvæmi, nema helmingur niðjanna sé
taminn og sýni verðmæta kosti.

Heimilt er að endurtaka afkvæmasýningu einu sinni að 4 árum liðnum
fyrir þá stóðhesta, er hafa hlotið 2. verðlaun.

Umsóknir um afkvæmasýningar skulu komnar til Búnaðarfélags íslands
fyrir 15. mai.

Stjórn hlutaðeigandi búnaðarsambands kýs 2 meðdómendur á afkvæma-
sýningu og greiðir þeim fyrir störf þeirra, en eigandi stóðhestsins leggur til
sýningarstaðinn.

38. Við 41. gr. (sem verður 43. gr.). Greinin aftur að síðustu málsgr. orðast þannig:
Samtökum hestamannafélaga er heimilt að halda landssýningu 4. hvert ár,

í fyrsta skipti árið 1950, að fengnu samþykki Búnaðarfélags íslands, þar á
meðal fyrir sýningarstað og hvernig sýningunni skuli hagað. Verðlaun á þess-
um sýningum greiðast að hálfu úr ríkissjóði gegn jöfnu framlagi annars
staðar að. Um upphæð verðlauna og önnur skilyrði fer samkvæmt ákvæðum
40. og 41. gr., eftir því sem við getur átt.

Umsókn um sýningarleyfi ásamt fullnægjandi upplýsingum skal vera
komin til Búnaðarfélags íslands fyrir 15. maí næstan áður en sýningin á að
fara fram.

Samtök hestamannafélaga þeirra, er hafa á hendi forgöngu og stjórn þess-
ara sýninga, skulu tilnefna 2 meðdómendur á sýningarnar.

39. 42. gr. (sem verður 44. gr.). Greinin orðast svo:
Hrossakynbótabúi ríkisins á Hólum í Hjaltadal er heimilt með samþykki

Búnaðarfélags íslands að kaupa úrvals kynbótahross handa búinu. Hross þessi
mega ekki vera yngri en 8 vetra og öruggt, að þau búi yfir verðmætum kost-
um, sem erfast. Heimilt er að verja úr ríkissjóði 4000 kr. í þessu skyni fjórða
hvert ár, í fyrsta skipti árið 1949.

40. 43.-46. gr., að báðum meðtöldum, falla niður.
41. 47. gr. verður 45. gr., og greinatala IV. kafla breytist samkvæmt því.
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42. Við 52. gr. (sem verður 50. gr.).
a. í stað 1. málsgr, ásamt tölul. 1. a.--b. kemur:

Búnaðarsambönd, sem vinna að kynb6tum búfjár með sæöisflutningum,
svo og nautgriparæktarsambönd í þeim héruðum, þar sem búnaðarsambönd
sinna ekki þessu verkefni, fá styrk úr ríkissjóði til þessarar starfsemi sem
hér segir:
1. Stofnstyrk í eitt skipti fyrir öll, sem er % byggingarkostnaðar sæðingar-

stöðvar, þar með talin verkfæri og allur útbúnaður, þó ekki yfir 15 þús.
kr. á stöð. Enn fremur allt að % árslauna sérfræðings i búfjársæðingu,
er Búnaðarfélag íslands ræður til að koma starfsemi stöðvarinnar í fullt
lag, þar á meðal kenna væntanlegum starfsmönnum töku og geymslu sæðis
og sæðingu, enda annist stöðin sæðingu nautgripa og annarra búfjár-
tegunda.
Nú er sæðingarstöð komið upp, er einungis annast sæðingu sauðfjár

eða annarra búfjártegunda en nautgripa, og greiðir ríkissjóður þá allt
að % árslauna sérfræðings auk byggingarstyrks.

b. Fyrsti málsl. 2. töluliðar orðist svo:
2. Rekstrarstyrk, er nemi 2 kr. á hverja sædda kú, er fang fær, og 15 aur.

á hverja á, sem sædd er, þó ekki yfir 4000 kr. á ári á eina sæðingarstöð.
43. Við 53. gr. (sem verður 51. gr.). Aftan við gr. bætist ný mgr., svo hljóðandi:

Stofnstyrk má aðeins veita einni sæðingarstöð í sýslu, nema Búnaðarfé-
lag Íslands mæli með því og samþykki landbúnaðarráðherra komi til hverju
sinni.

44. Við 55. gr. (sem verður 53. gr.).
a. Fyrri málsgr. orðast svo:

Búnaðarfélögum. búfjárræktarfélögum. tilraunabúum og einstökum
bændum, sem færa sönnur á, að þau eða þeir haldi fullkomnar ættartölu-
bækur yfir búfé sitt, er heimilt að fengnu leyfi stjórnar Búnaðarfélags ís-
lands að gera tilraunir með myndun nýrra búfjárkynja, með blöndun við
innlend og erlend búfjárkyn. sem til eru i landinu eða verða flutt til lands-
ins með sæðisflutningum eða á annan hátt.

b. A eftir síðari málsgr. komi: er heldur sérstaka skrá yfir leyfisveitingar
þessar og árangur tilraunanna á hverjum stað. Búnaðarfélag Íslands getur
svipt leyfishafa fengnu leyfi, ef bann fullnægir ekki að dómi sauðfjárrækt-
arráðunautar þeim fyrirmælum, er sett verða um þessa starfsemi.

45. Við 56. gr. (sem verður 54. gr.). Upphaf greinarinnar orðist þannig:
Leiði ýtarlegar og margra ára endurteknar tilraunir með blöndun

erlendra búfjárkynja við íslenzkt búfé í ljós o. s. frv.
46. Við 57. gr. (sem verður 55. gr.). Fyrir "þeim er óheimilt að selja slíka kyn-

blendinga" komi: þeim er óheimilt að selja, gefa eða afhenda á annan hátt
slíka kynblandinga.

47. Við 58. gr. (sem verður 56. gr.). Greinin orðast þannig:
Brot gegn því að verzla með eða afhenda óleyfilega kynblendinga af er-

lendum kynjum varða seldum, sem aldrei nemi minni upphæð en almennu gang-
verði hins selda eða afhenta fénaðar. Kynblendinga, sem seldir hafa verið eða
afhentir í óleyfi, skal kaupandinn afhenda sýslumanni eða hreppstjóra, sem
síðan ráðstafar þeim samkvæmt tillögum Búnaðarfélags íslands.

48. Við 59. gr. (sem verður 57. gr.). Greinin orðast svo:
1 hverjum hreppi, þar sem ekki er starfandi fóðurbirgðafélag. skulu veru

forðagæzlumenn, einn eða fleiri, til þess að hafa gál á fóðurbirgðum hrepps-
búa og meðferð þeirra á búpeningi. --- Sýslunefnd ákveður tölu forðagæzlu-
manna í hverjum hreppi eftir tillögu hreppsnefndar. Ef þeir eru fleiri en einn,
getur hreppsnefndin skipt hreppnum í jafnmörg forðagæzluumdæmi, og hefnt'
þá hver forðagæzlumaður sitt svæði til umsjónar.
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49. Við 60. gr. (sem verður 58. gr.). Greinin orðast þannig:
Kjósa skal forðagæzlumenn og jafnmarga varamenn til 4 ára í senn, þegar

hreppsnefndarkosningar fara fram. Gilda um kosningu þessa sömu reglur og
um hreppsnefndarkosningar.

50. Við 61. gr. (sem verður 59. gr.). Eftirtalin orð í greininni breytast svo:
a. Fyrir "eftirlitsmanni" komi: forðagæzlumanni. Fyrir "eftirlitsmaður" komi

forðagæzlumaður. Fyrir "Forðagæzlunefnd" komi: Hreppsnefnd.
b. Aftan við greinina bætast 2 nýjar málsgr., svo hljóðandi:

Forðagæzlumenn skulu gera skýrslu á þar til gerð eyðublöð um það,
er lýtur að fóðurásetningi búfjáreigenda, svo sem um fóðurbirgðir, tölu
búpenings, skepnuhöld og fyrningar. - Skýrslu þessa skal forðagæzlumaður
senda sýslumanni upp úr fardögum fyrir það fardagaár, sem þá er að enda,
en sýslumaður leggur þær fyrir næsta sýslufund til athugunar. Skýrslurnar
skal að því búnu senda Búnaðarfélagi Íslands, sem vinnur úr þeim i sam-
starfi við Hagstofu íslands.

Fyrir starf sitt skulu forðagæzlumenn fá borgun eftir samkomulagi
við hreppsnefndina, og greiðist hún úr sveitarsjóði.

51. Við 62. gr. (sem verður 60. gr.). Síðari málsliður orðast svo: Þegar slíkt félag
er stofnað og tekið til starfa, er forðagæzlumaður leystur frá starfi sínu.

52. Við 66. gr. (sem verður 64. gr.). Fyrir ,,5" í e-lið komi: 4.
53. Við 68. gr. (sem verður 66. gr.).

a. Fyrir "sbr. 63. gr." kemur: sbr. 61. gr. - og fyrir "sbr. 67. gr." kemur: sbr.
65. gr.

b. Fyrir "varið fé úr sjóðnum" kemur: lánað fé úr sjóðnum.
e. A eftir siðari málsgr. kemur ný málsgr.:

Til tryggingar láni, er stjórn félagsins eða hreppsnefnd veitir félags-
mönnum eða hreppsbúum til að bjarga bústofni þeirra frá yfirvofandi felli,
er bústofninn að lögveði fyrir láninu, þar til það er að fullu greitt, þó ekki
lengur en 2 ár frá lántökudegi. Lánþegi má ekki selja né ráðstafa á annan
hátt bústofninum úr eigu sinni frekar en svo, að jafnan sé næg trygging í
eftirstöðvum hans með vöxtum og kostnaði. Lögveð þetta gengur fyrir öll-
um öðrum veðböndum.

54. Við 70. gr. (sem verður 68. gr.). Fyrir ,,66. gr." kemur: 64. gr.
55. A eftir 71. gr. (sem verður 69. gr.) komi 3 nýjar greinar, er verða 70.-72. gr.,

svo hljóðandi:
a. (70. gr.). Ráðherra er heimilt, hvenær sem hann telur þess þörf, að krefjast

skýrslu frá forðagæzlumönnum um það, hverjar horfur séu á fóðuröflun
eða fóðurbirgðum í umdæmi þeirra.

b. (71. gr.). Sýni búfjáreigandi mótþróa gegn ráðstöfunum forðagæzlumanns
hreppsnefndar eða stjórnar fóðurbirgðafélags honum til hjálpar eða hefur
þær að engu, en fénaður hans líður eða fellur úr hol' sökum fóðurskorts,
hirðuleysis eða harðýðg! þess, er hafði hann undir hendi, að áliti forða-
gæzlumanns eða stjórnar fóðurbirgðafélags, er þessum aðilum skylt að til-
kynna það tafarlaust sýslumanni, ásamt öllum málavöxtum, eða hrepp-
stjóra og hann tilkynni það aftur sýslumanni.

c. (72. gr.), Sá, er sekur verður um illa meðferð á skepnum samkv. 71. gr., skal
sæta sektum frá 500 til 5000 kr. eða einföldu fangelsi allt að 6 mánuðum.
Vanræki forðagæzlumaður, hreppsnefnd eða stjórn fóðurbirgðafélags að
gera sýslumanni eða hreppstjóra aðvart um ómannúðlega meðferð á skepn-
um, sem þeim er kunnugt um innan þess hrepps, varðar það sektum.

5U. Við 72. gr. (sem verður 73. gr.).
a. Upphaf greinarinnar orðist þannig:

Búnaðarsamböndum er heimilt að ráða til sín húfjárræktarráðunaut,
o. s. frv.
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h Síðasti málsliður orðist svo: Sé starfssvið ráðunautar minna en meðal-
sýslufélag. lækkar framlag ríkisins í hlutfalli við það.

57. Við 74. gr. Fyrir" 72. gr." kemur: 73. gr.
58. Við 75. gr. Upphaf gr. aftur að tölul. 2 orðist svo:

Verkefni héraðsráðunauta í búfjárrækt skal meðal annars vera sem hér
segir:
1. Vinna að því, að ákvæðum búfjárræktarlaganna sé framfylgt, stuðla að

því, að búnaðarfélögin geri búfjárræktina samhliða jarðræktinni að aðal-
verkefni sínu, eða að stofnuð verði sérstök btifjárræktarfélög þar, sem þau
eru ekki, ef það er líklegra til árangurs. Hafa eftirlit með þessum félögum
og leiðbeina og aðstoða við skýrsluhald þeirra.

59. Við 78. gr.
a. Í stað "fyrir aðrar búgreinar en hross" í fyrri mgr. kemur: fyrir annað búfé

en hross.
b. Fyrir" SA" í síðari mgr. komi: % - og fyrir ,,%" komi: Y3.

60. Við 80. gr. Greinin orðist svo:
Landbúnaðarráðherra setur reglugerð í samráði við Búnaðarfélag íslands,

er ákveður nánar um framkvæmd laga þessara.
61. Við 82. gr.

a. Fyrir "kr. 1000.00" komi: kr. 5000.00.
b. Fyrir "búfjárræktarfélags" komi: búnaðarfélags.
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