
Nd. 280. Breytingartillögur
við frv. til laga um búfjárrækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 9. gr. 1.-4. málsgr. orðist þannig:
Búnaðarfélag eða nautgriparæktarfélag. sem fengið hefur samþykkt sína

staðfesta af stjórn Búnaðarfélags Íslands. getur fengið styrk til starfsemi sinnar,
eins og hér greinir, á hverja reiknaða árskú, en tala slíkra kúa á hverju búi fæst
með því að leggja saman fóður- og mjólkurskýrsludaga allra kúnna og deila
i þá útkomu með 365:
1. Kr. 1.00, ef ekki eru gerðar fitumælingar eða þær gerðar sjaldnar en þrisvar

á ári.
2. Kr. 1.80. sé fitumagn mjólkurinnar úr hverri kú rannsakað minnst þrisvar

á ári.
3. Kr. 2.50, sé fitumagn mjólkurinnar úr hverri kú rannsakað minnst sex sinn-

um á ári.
2. Við 11. gr. Í stað fyrsta málsl. komi 2 nýir málsl., er orðist þannig:

Búnaðarsambandi er heimilt að setja sér samþykkt um að vinna að hvers
konar umbótum í búfjárrækt á sambandssvæðinu, þar á meðal nautgriparækt,
og ráða til þess sérstakan héraðsráðunaut, sbr. 73. gr., enda sé þar ekki fyrir
starfandi nautgriparæktarsamband. Heimilt er nautgriparæktarfélögum í þeim
búnaðarsamböndum, er ekki óska að sinna þessum verkefnum, að stofna með
sér samband, ef þau hafa minnst 1000 kýr innan félaganna.

3. Við 12. gr. Töluliður 1, síðari málsliður orðist svo:
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að sambandið hafi fastan starfsmann,

er Búnaðarfélag íslands samþykkir, eða héraðsráðunaut samkv. 73. gr., er jafn-
framt annast störf fyrir nautgriparæktarsambandið, þar sem það er starfandi.

4. Við 13. gr.
a. Fyrir orðin "fimmta hvert ár" komi: fjórða hvert ár.
b. Fyrir orðin "eiga dætur á sýningunni" komi: eiga afkvæmi á sýningunni.
e. Fyrir orðin: "ef þær hafa sýnt með afkvæmum sínum" korni: ef afkvæmi

þeirra sýna.
5. Við 15. gr. Síðasta málsgr. orðist þannig:

Samþykktir, sem settar eru samkv. þessari grein, skal sníða eftir fyrir-
mynd, er Búnaðarfélag Íslands lætur félögunum Í té. Þegar slík samþykkt hefur
verið sett, skal hún send Búnaðarfélagi íslands til staðfestingar.

6. Við 16. gr., síðasta málslið 1. málsgreinar. Fyrir orðin: "sem í félaginu er"
komi: sem félagsmenn eiga.

7. Við 24. gr. Fyrir orðin: "eða uppsetningu it nýrri girðingu" komi: eða að reisa
nýja girðingu.

8. Við 26 gr. Fyrir orðið "skapnaðarlýta" komi: skapnaðargalla.
9. Við 33. gr. Fyrir orðið "fengið" í 4., 5. 6., 7. málsgr. komi alls staðar: hlotið.

10. Við 39. gr. Upphafsorð töluliðanna 1--8 að báðum meðtöldum verði þannig:
1. Þjórsártúni, 2. Ferjukoti, 3. Sveinsstöðum, 4. Sauðárkróki, 5. Akureyri,
6. Einarsstöðum, 7. Egilsstöðum, 8. Hornafirði.


