
Nd. 859. Frumvarp til laga
um innflutning búfjár.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

1. gr.
Bannað er að flytja til landsins hvers konar dýr, tamin og villt, þar með taldir

fuglar.
Landbúnaðarráðherra getur þó vikið frá banni þessu, sbr. 2. gr., og leyft inn-

flutning á búfé, öðrum dýrum og búfjársæði, enda sé stranglega fylgt þeim fyrir-
mælum, sem felast í lögum þessum og reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim.

Komi það fyrir, að einhverjir flytji inn dýr án heimildar, skulu þau tafarlaust
drepin og skrokkarnir brenndir.

2. gr.
Landbúnaðarráðherra getur þó því aðeins notað heimild 1. gr. þessara laga, að

stjórn Búnaðarfélags íslands mæli með þvi og yfirdýralæknir samþykki innflutn-
ínginn, enda sé farið eftir tillögum ráðunauta í hlutaðeigandi búfjárgrein, eftir því
sem við verður komið, um val fénaðarins, sem fluttur er til landsins.

Stjórn Búnaðarfélags Íslands ákveður, hvaða búfjártegundir og frá hvaða landi
og héraði búféð er keypt, enda leiti yfirdýralæknir upplýsinga hlutaðeigandi heil-
brigðisyfirvalda búfjár um, að þar séu eigi til staðar þeir búfjársjúkdómar, er sér-
staklega þarf að óttast hér á landi.

3. gr.
Allan kostnað við kaup búfjárins skal greiða úr ríkissjóði, enda sé hið inn-

flutta búfé eign ríkisins. Fjárframlög ríkissjóðs í þessu skyni skulu ákveðin i fjár-
lögum.

4. gr.
Áður en búfé eða önnur dýr eru flutt inn samkvæmt lögum þessum, skal ríkið

byggja sóttvarnarstöð, svo og setja saman bú í eyju í nágrenni Reykjavíkur, þar sem
hins innflutta fénaðar er gætt og hann ræktaður eins og lög þessi mæla fyrir um og
þær reglugerðir, sem eftir þeim verða settar.

Heimilt er landbúnaðarráðherra að kaupa eða leigja eyju eða eyjar til þessara
þarfa.

5. gr.
Þegar búfé er keypt til innflutnings, skal hver einstök skepna skoðuð af viður-

kenndum dýralækni, áður en hún er flutt úr landi, og skal vottorð um þá skoðun
fylgja skepnunni hingað til lands. Enn fremur skal íslenzkur dýralæknir vera við
skoðunina og hafa eftirlit með skepnunum á leiðinni til landsins.

Áður en fénaðurinn er fluttur úr landi, þar sem hann er keyptur, skal hann
einangraður eigi skemur en 6 vikur undir eftirliti dýralæknis.



Aður en búféð er flutt í land, skal yfirdýralæknir skoða það og athuga heil.
brigðisvottorð þess. Reynist ekkert athugavert við heilsufar búfjárins að lokinni
skoðun yfirdýralæknis, skal skipa búfénu á land þar, sem sóttvarnarstöð ríkisins
er, sbr. 4. gr., og er með öllu óheimilt, hvernig sem á stendur, að setja það á land
annars staðar.

6. gr.
Einangra skal hið innflutta búfé á sóttvarnarstöðinni 16 vikna tíma undir stöð-

ugu eftirliti yfirdýralæknis. Að þeim tíma liðnum ákveður yfirdýralæknir, hvort
það skuli leyst úr sóttkví og látið ganga með búfé sömu tegundar á eynni eða haldið
lengur í sóttkví,

Aldrei má flytja búfé af búi ríkisins á eynni í land eða á aðrar eyjar, þar sem
búfé hefur samgang við búfé i landi.

Heimilt er þó með leyfi landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum yfirdýra-
læknis, að flytja tillandsins hunda, refi og önnur ræktuð rándýr, að loknum ákveðn-
um einangrunartíma.

7. gr.
Að fengnum tillögum yfirdýralæknis setur landbúnaðarráðherra reglugerð um

allt, er lýtur að rekstri búsins. Þar skulu vera glögg og ákveðin fyrirmæli um, hvaða
afurðir megi selja frá búinu i land og í hvaða ástandi. Einnig skulu þar vera ströng
ákvæði um, hvernig samgöngum við eyjuna skuli fyrir komið til að hindra, að sjúk-
dómar, sem upp kynnu að koma í hinu einangraða búfé, berist í land, svo og annað,
er varðar búreksturinn.

8. gr.
A búi ríkisins á eynni skal hreinræktað hið erlenda búfé, en auk þess má gera

þar hvers konar tilraunir með blöndun þess með innlendu búfé, eftir tillögum ráðu-
nauta Búnaðarfélags Íslands í hlutaðeigandi búgreínum,

9. gr.
Bústjórinn á eynni skal ráðinn með sérstöku erindisbréfi af landbúnaðarráð-

herra eftir tillögum Búnaðarfélags Íslands og samþykki yfirdýralæknis. Skal hanu
sjá um og vera ábyrgur fyrir þvi, að öllum fyrirmælum um einangrun fénaðarins
sé hlýtt út í æsar og að starfsemin fari nákvæmlega eftir lögum þessum og þeim
reglugerðum og fyrirmælum, sem um þetta verða gefin.

10. gr.
Eftir að hið innflutta búfé hefur verið í eitt ár í einangrun með Íslenzku búfé,

má, ef það er heilbrigt og grunsamlegir sjúkdómar hafa ekki komið fram í hinum
innlenda bústofni, sem með því hefur gengið, flytja sæði úr því til lands. Skal það
gert eftir þeim varúðarreglum, er yfirdýralæknir setur, og af þeim mönnum, er
hmm samþykkir.

11. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim,

varða sektum til ríkissjóðs, 1000-20000 kr., og stöðumissi, ef sjúkdómur berst til
lands vegna vanrækslu ábyrgra aðila, ef ekki liggur þyngri refsing við að lögum.

12. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 27 8. sept. 1931, lög nr. 45 19. júní

1933, lög nr. 9 25. jan. 1934 og lög nr. 16 28. maí 1941.


