
Ed. 354. Breytingartillögur
við frv. til 1. um búfjárrækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr. Siðasta málsgr, orðist svo:
Nú setur búnaðarfélag sér nautgriparæktarsamþykkt, eftir að kosin hefur

verið nautgripakynb6tanefnd, eða stofnað er sérstakt nautgriparæktarfélag,
sem í er meiri hluti kýreigenda, og fellur þá starf nefndarinnar niður, en við
tekur stjórn þess félags, er sett hafði samþykktina, eða þeir menn, er félagið
hafði kosið til þess sérstaklega.

2. Við 6. gr.
a. Í stað orðanna "ekki að greiða nautstolI" þriðju málsgr. komi: ekki að

greiða nema hálfan nautstoll.
b. Síðasta málsgr. orðist svo:

Heimilt er kynbótanefnd, ef það er samþykkt með meiri hluta atkvæða
allra kýreigenda, að láta menn greiða nautstolla með fóðri eða heyi að nokkru
eða öllu leyti, enda gangi það hlutfallslega jafnt yfir alla kýreigendur.

3. Við 10. gr. Í stað orðanna "gefið er inni" síðast í fyrri málsgrein komi: óhjá-
kvæmilegt el' að ala inni.

4. Við 13. gr.
a. t stað orðanna ,,5 sýningarsvæði" komi: 4 sýningarsvæði.
b. A eftir orðunum "verðlauna á kúm" í lok 4. málsliðar komi: og 3. verðlauna

á nautum.
c. 5. málsliður orðist svo: 1. og 2. verðlaun á nautum greiðast eingöngu úr rík-

issjóði, og eru 1. verðlaun kr. 150 og 2. verðlaun kr. 50.
d. Á eftir orðunum "mæðrum sínum" í lok 6. málsliðar komi nýr málsliður,

er hljóðar svo: Kúm skal veita 1., 2. og 3. verðlaun, og skal hæð þeirra ákveðin
með reglugerð.

5. Við 16. gr. Önnur málsgr, falli niður.
6. Við 17. gr. Í stað orðanna "annars staðar að" komi: framlagi annarra aðila.
7. Við 23. gr.

a. Á eftir .Jirossaeígenda" í annarri málsgrein komi: sem jörð hafa til ábúðar.
b. Í stað orðanna "og eldri" í síðustu málsgrein komi: eða eldri.



8. Við 27. gr. Fyrri málsgrein orðist svo:
Finnist stóðhestur utan vörzlu, sem er merktur með bókstöfunum K eða

L K á hægri lend. þá skal eiganda hans þegar gert aðvart. Finnist eigandi ekki inn-
an viku, skal nálægum sýslumönnum tilkynnt um hestinn og hvaða mark sé á
honum. Er þeim þá skylt að tilkynna markeiganda um hestinn. Jafnframt skal
hesturinn auglýstur í útvarpi með marki, merki og einkennum. Gefi eigandi
sig fram innan hálfs mánaðar frá auglýsingardegi, er heimilt að afhenda hon-
um hestinn gegn greiðslu á áföllnum kostnaði, geti hann sannað heimild sína
til að merkja hestinn með kynbótahestsmerki.

9. Við 33. gr. Greinin orðist svo:
Búnaðarfélag eða hrossaræktarfélag. er hefur fengið samþykkt sína stað-

festa af Búnaðarfélagi Íslands, getur fengið styrk til kaupa á tveggja eða þriggja
vetra kynbótahestum undan 1. verðlauna hryssum, sem hér segir:

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

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

afkvæmi;
125 kr., cf stóðhesturinn er undan hesti, sem fengið hefur heiðursverðlaun

á héraðssýningu.
100 kr., ef stöðhesturínn er undan hesti, sem fengið hefur 1. verðlaun á hér-

aðssýningu.
Styrkur til kaupa á tveggja vetra hesti er 50 kr. lægri í hverjum flokki cn

á þriggja vetra hesti.
Styrkurinn er enn fremur hundinn því skilyrði, að þriggja vetra hesturinn

hafi hlotið 1. verðlaun, en tveggja vetra hesturinn 2. verðlaun á héraðssýningu
eða viðurkenningu hrossaræktarráðunautar um að vera slíkra verðlauna verður.

Samkvæmt þessari grein skal ekki veita styrk nema einu sinni til kaupa
á sama hesti.

10. Við 39. gr. Greinin orðist svo:
Skipta skal landinu í 4 sýningarsvæði og hrossasýningar haldnar fjórða

hvert ár á eftirtöldum stöðum eða í grennd við þá:
1. Þjórsártúni fyrir sambandssvæði Búnaðarsambands. Suðurlands.
2. Ferjukofi fyrir búnaðarsambandssvæðin milli Hvalfjarðar og Gilsfjarðar.
3. Sveinsstöðum fyrir Húnavatnssýslur.
4. Sauðárkróki fyrir Skagafjarðarsýslu.
5. Hornafirði (MeðalfellsréU) fyrir Austur-Skaftafellssýslu.

Enn fremur er Búnaðarfélagi íslands skylt að halda sýningar á fleiri stöð-
um, ef þess er óskað af hlutaðeigandi búnaðarsamhöndum eða sýslunefndum.

11. Við 40. gr.
a. Í stað "kr. 30.00" komi: kr. 25.00.
b. í stað "kr. 20.00" komi: kr. 15.00.
c. Í stað "kr. 10.00" komi: kr. 7.00.
d. í stað "kr. 40.00" komi: kr. 30.00.

12. Við 41. gr. 1. málsgr, orðist svo:
Heiðursverðlaun má aðeins veita hrossi, sem er fulltamið og hefur sýnt, no

það býr yfir ákjósanlegum eiginleikum að dómi hrossaræktarráðunautar, enda
séu á sömu sýningu sýnd tvö eða fleiri afkvæmi þess, er hafa hlotið 1. eða 2.
verðlaun.

13. Við 42. gr.
a. Í stað "kr. 200.00" komi: kr.18(}.00.

t stað "kr. 150.00" komi: kr. 100.00.
í stað "kr. WO.OO"komi: kr. 60.00.
í stað "kr. 75.00" komi: kr. 40.00.

b. Í stað "niðjanna" í 3. málsgrein komi: þeirra.
14. Við 50. gr. Í stað "Rekstrarstyrk, er nemi 2 kr." í 2. tölulið komi: Rekstrarstyrk,

er nemi allt að 3 kr.
15. Við 68. gr. I stað "kr. 300.00" komi: Iu. 800.00
16. Við 73. gr. t stað "meðalsýslufélög" komi: meðalsýslufélag.


