
Ed. 738. Breytingartillögur [158. mál]
við frv. til I. um breyt. á I. nr. 64 7. maí 1940, um rannsóknir og tilraunir í þágu
landbúnaðarins.

Frá landbúnaðarnefnd.
Við 1. gr.

1. Við a. (19. gr.). Liðurinn orðist svo:
Vélanefnd ríkisins skal reyna ný verkfæri eða breytingar á eldri verkfærum,

öðrum en handverkfærum, sem ætluð eru til landbúnaðarvinnu. Vélanefnd
ríkisins er heimilt að kveðja sér til aðstoðar sérfræðinga' við prófun véla og
verkfæra, eftir því sem þörf krefur.

2. Við b. (20. gr.).
a. Upphaf liðarins orðist svo:

Sérhver innflytjandi eða framleiðandi landbúnaðarvéla og verkfæra skal
afhenda nefndinni ....

b. Í stað "Verkfæranefnd" í 2. málsgr. komi; Vélanefnd.
e. Í stað "erlendis .. " niðurstöður" í 3. málsgr. komi: i framleiðslulandi henn-

ar, skal innflytjandi afhenda vélanefnd niðurstöður.
d. 1 stað "Skal gjaldið vera .... þó aldrei undir kr. 500.00" komi: Gjaldið skal

ákveðið með gjaldskrá, er vélanefnd gerir tillögur um, en landbúnaðarráð-
herra staðfestir, og skal við það miðað, að kostnaður við hæfnisprófunina
berist uppi af gjaldinu.

e. 6. málsgr. orðist svo:
Vélanefnd ber að hraða prófun tækja, eftir því sem við verður komið,

og láta eigendum þeirra í té þegar að lokinni prófun vottorð um árangur
hæfnisprófunarinnar .

f. Í stað "verkfæranefnd" í 7. málsgr. komi: vélanefnd.
3. Við e. (21. gr.). Liðurinn orðist svo:

Vélanefnd skal skylt, eftir því sem henni er frekast mögulegt. að fylgjast
með nýjungum, sem fram koma í gerð landbúnaðarvéla og verkfæra, og þyki
henni koma fram tæki, sem ætla má, að komi að almennu gagni við landbúnað-
arstörf hér á landi, skal hún gera ráðstafanir til að fá þau og reyna.

4. Við d. (22. gr.). Í stað "verkfæranefndar" komi: vélanefndar.
5. Við e. (23. gr.). í stað orðanna "viðkomandi vél .... handa ríkissjóði" komi:

sæta sektum frá 2000-30000 kr., er renni í ríkissjóð.


