
Nd. 797. Nefndarálit [14. mál]
um frv. til l. um viðauka við I. nr. 15 8. marz 1948, um innflutning búfjár.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Árið 1948 voru samþykkt it Alþingi lög um innflutning búfjár. Hafði frumvarp
að þeim verið undirbúið í Búnaðarfélagi Íslands og hlotið samþykki búnaðarþings.
Þar eru í lögfest heildarákvæði um innflutning erlendra búfjárkynja og annarra
alidýra og varúðarráðstafanir í sambandi við hann.

Í lögum þessum er svo fyrir mælt, að ríkið eitt skuli hafa heimild til þessa
innflutnings og eiga þá gripi, sem inn eru fluttir, og annast tilraunastarfsemi með
þá, og skal hún fara fram í eyju í námunda við Reykjavík. Þar skal og ríldð koma
upp og starfrækja sóttvarnarstöð. Aldrei má flytja hið erlenda búfé í land sam-
kvæmt ákvæðum laganna, en aðeins sæði úr því, er sannað þykir samkvæmt áliti
sérfróðra manna, að ekki stafi af því sýkingarhætta fyrir hinn innlenda búfjárstofn.
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Síðan lög þessi voru samþykkt hefur enginn undirbúningur hafizt um fram-
kvæmd þeirra, svo sem um sóUvarnarstöð, af þeirri einföldu ástæðu, að ekki hefur
fengizt fé til þess frá ríkinu sökum erfiðra fjárhagsástæðna þess hin síðari árin,
en framkvæmdir þessar eru allkostnaðarsamar. Hins vegar bauðst landbúnaðar-
ráðuneytinu þegar árið 1948 aðstoð til framkvæmda á vissum þætti málsins frú
Sambandi íslenzkra samvinnufélaga, sem hafði ákveðið að beita sér fyrir aðgerð-
um í málinu, ef leyfi fengist, og heimilað fjárgreiðslu í þessu skyni. Það, sem
S. 1. S. vildi beita sér fyrir, var innflutningur á erlendum holdanautum til fram-
ræktunar innanlands og kynblöndunar með innlendum nautgripastofni. Hafði það
tryggt sér umráð yfir Þerney á Kollafirði og hugðist láta þessa starfsemi fara
þar fram. Þá kom og búnaðarráðunautur Reykjavíkurbæjar á fund ráðuneytisins
og kvað mikinn áhuga með bæjaryfirvöldunum fyrir því að gera tilraunir með
innflutning á erlendum mjólkurkúakynjum,

Þar sem nú þótti sýnt samkvæmt framansögðu, að lítt yrði hafizt handa í múli
þessu af hálfu ríkisins fyrst um sinn, taldi ráðuneytið rétt að taka á móti hinum
framboðna stuðningi við mál þetta frá áðurnefndum aðilum, ef unnt væri að tryggja
það, að öllum varúðarráðstöfunum, sem lögin tilskilja, yrði fylgt jafnt fyrir því.
En til þess að unnt væri að þiggja aðstoð framannefndra aðila, þurfti að fá lögun-
um breytt í þá átt, að aðrir en ríkið mættu leggja fram féð til framkvæmdanna og
eiga hina erlendu gripi, án þess þó að ríkið sleppti lll' hendi sinni nokkru af því
valdi, sem það hafði til að segja fyrir um allar varúðarráðstafanir og fylgjast
með þeim.

Á þinginu 1949 var svo borið fram af ráðuneytinu frumvarp til laga um hreyt-
ingu á lögunum, þar sem svo var fyrir mælt, að veita mætti S. Í. s. og Reykjavik-
urbæ að annast vissa þætti þessa innflutnings innan þess ramma, er lögin settu
um varúðarráðstafanir. Var heimild þessi bundin því skilyrði, að inn yrði aðeins
flutt sæði úr hinum erlendu gripum til framtímgunar með íslenzku búfé.

Frumvarp þetta var samþykkt með nokkrum hreytingum í neðri deild, en varð
ekki útrætt í efri deild sökum þess, hve mjög var liðið á þingtírnnnn, er þangað
kom. ÞÓ hafði landbúnaðarnefnd efri deildar afgreitt málið og meiri hluti hennar
(4 af 5 nefndarmönnum) mælt með samþykkt þess, svo að miklar líkur voru til,
að það hefði náð samþykki deildarinnar og orðið að lögum, ef tími hefði enzt til.
Af þessum sökum samþykkti ríkisstjórnin sumarið 1949 að gefa út um þetta bráða-
birgðalög, byggð á frumvarpinu eins og það hafði verið samþykkt í neðri deild, og
var þá einnig tekið tillit til hendinga, sem fram höfðu komið frá minni hluta land-
búnaðarnefndar Ed. (PZ). Þar var framangreindum aðilum gert að skyldu að setja
upp sóttvarnarstöð þá, er lögin til skilja, sem starfrækt yrði undir umsjá yfirdýra-
læknis ríkisins. En efnisbreyting frá frumvarpinu var i bráöabirgðalögunum, sem
sé sú, að leyfi til framannefndra aðila skyldi ekki einskorðað við innflutning bú-
fjársæðis, heldur mætti og veita leyfi til innflutnings nautgripa. Ástæðan fyrir þess-
ari breytingu var sú, að á það hafði verið bent af Páli A. Pálssyni dýralækni, sem
er lærðastur í búfjársjúkdómafræði allra hérlendra manna, að ekki þyrfti að vera
meiri hætta á, að erlendir sjúkdómar flýttust inn með nýfæddum kálfum, ef fyllstu
varúðar yrði gætt um alla meðhöndlun þeirra, frá því að þeir fæddust og þangað
til að þeir væru fluttir út, heldur en við sæðisflutninga, sem hlytu að standa yfir
að staðaldri í 6-8 ár, ef þeir ættu að ná þeim árangri að koma hinum erlenda stofni
upp hreinræktuðum eða því sem næst. Kálfana þyrfti hins vegar ekki að flytja
inn nema í eitt skipti fyrir öll. Auk þess hafði þessi aðferð þann kost að flýta mjög
fyrir fullum árangri af framkvæmdum þessum, þar sem hreinræktun erlends bú-
fjárstofns með sæðisflutningaaðferðinni, fyrst frá útlöndum í eyju hér við land og
síðan úr eyjunni á meginlandið, mundi taka 12--16 ár. Innflutningur kálfa mundi
stytta þennan tíma til hálfs.

Bráðabirgðalögin voru svo lögð fyrir öndvert þetta Alþingi og vísað til land-
búnaðarnefndar neðri deildar. En þá bregður svo við, að þau mæta þar mótspyrnu
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og það meðal þm., sem þó fylgdu áðurnefndu frv. á síðasta þingi. Stjórn Búnaðar-
félags Íslands tjáði sig að vísu meðmælta frv., en meiri hluti hennar var þó mót-
fallinn því ákvæði þess, sem að því laut, að flytja mætti inn kynbótakálfana. Má
ætla, að andstaða landbúnaðarnefndar Nd. sé og að einhverju leyti af því sprottin.
Það var nú þegar sýnt, eftir þær móttökur, er frv. fékk í hv. Nd., og þar sem vitað
var um sams konar andstöðu innan landbúnaðarnefndar Ed., að því yrði ekki fram
komið á þessu þingi og því síður þegar svo var á þingtímann liðið, er það var tekið
til meðferðar í nefndinni. Við, sem skrifum undir álit þetta, vildum þá marka stefnu
okkar til málsins með því að óska afgreiðslu þess í landbn. og með því áliti okkar,
er hér fer á eftir:

Það má telja víst, að aðalandstaða gegn frumvarpi þessu (eða bráðabirgðalög-
um) stafi af áhugaleysi fyrir því, að hér séu gerðar tilraunir með innflutning erlendra
búfjárkynja, eða beinni andspyrnu gegn þvi, vegna þess að í frv. gætir engrar stefnu-
breytingar frá gildandi löggjöf, heldur er þar aðeins að því stefnt að flýta fyrir'
sjálfri framkvæmd málsins. Við teljum því rétt að gera nokkra grein fyrir skoð-
unum okkar á því máli.

Einn höfuðkostur Íslands sem landbúnaðarlands eru hin feikna víðáttumiklu
beitilönd þess, bæði í byggð og í óbyggðum. ÞÓ að ræktun landsins verði fram
haldið með eðlilegum hætti, eins og nú er að stefnt, má telja víst, að ekki verði um
úfyrirsjáanlegan tíma unnt að brjóta til ræktunar nema lítinn hluta þeirra
Iandfláka,

Hins vegar mætti búast við því, að með stefnu þeirri, sem nú hefur verið tekin
í ræktunarmálunum, hinum aukna stuðningi ríkisins við framræsiuna og hinum
mörgu stórvirku vélgröfum. sem þjóðin hefur eignazt, að verulegur árangur náist
á nálægum tíma um framræslu landsins í byggðunum. En framræslan ein mun
víða geta gert landið stórum verðmætara til beitar. Það er því höfuðnauðsyn fyrir
bændur og þjóðina í heild að geta fullnýtt hin ágætu beitilönd sín, á meðan þau
eru ekki tekin til annarrar notkunar. Þetta teljum við að verða muni arðgæfast
með því að koma hér upp harðgerðum holdanautastofni við hliðina á sauðfjárrækt-
inni. ÞÓ að sauðfjárstofninn verði að sjálfsögðu aukinn aftur, ef sú tilraun heppn-
ast, sem nú er unnið að, þ. e. útrýming sauðfjárpestanna, þá háttar víða svo til, að
beitilöndin nýtast ekki til fulls með sauðfénu einu, og hentar sums staðar betur að
hafa í stað þess eða jafnframt því annan búfénað, sem meira þol hefur til beitar
og útigangs en undaneldisær og framfleytt verður á léttara fóðri.

Til þessa hefur það nær eingöngu verið hesturinn, sem þessu hlutverki hefur
sinnt hér, a. m. k. á síðari öldum. ÞÓ nú að telja megi víst, að hlutverki hestsins
ljúki seint eða aldrei til fulls í íslenzkum landbúnaði við það, sem nú eru kölluð
hin léttari dráttarstörfin, svo og til reiðar, þá má búast við, að það dragist nokkuð
saman frá því, sem var, og að uppeldi vinnuhestsins byggist meir á ræktun hans
og eldi en verið hefur. Um hestauppeldi til útflutnings er allt í óvissu. Þá er
eftir síðasta atriðið, útigangsuppeldi hestsins til afsláttar og kjötframleiðslu. ÞÓ að
allmikið sé gert að því hér enn þá, teljum við það engan búhnykk til framtíðar. því
hlutverki í framleiðslunni teljum við fortakslaust, að holdanautin eigi að gegna.
Það eru til nautakyn. sem lítið eða ekkert gefa hestunum eftir um harðfengi til
beitar og útigöngu. En hestakjötið hefur alltaf verið talið annars og þriðja flokks
kjöt og verðlagt eftir því, en aftur á móti er kjöt af góðum holdanautum fyrsta
flokks vara og verðlagt samkvæmt því. Nautakjöt mundi geta orðið útflutningsvara,
hestakjöt ekki, nema til fóðurs. Nautið er kjötsöfnunardýr, hesturinn ekki. Við telj-
um því, að holdanautið eigi hér að leysa hestinn af hólmi.

Nú er þannig háttað í framleiðslumálum þjóðarinnar, að mikið skortir á, að
hún sé sjálfbirg um smjörframleiðslu. Hins vegar eru víða á landinu sveitir vel
fallnar til nautgriparæktar, þar sem eru takmörkuð skilyrði til mjólkursölu eða
engin. A þessum stöðum lægi vel við að hefja aukna smjörframleiðslu. En þá vantar
markað fyrir undanrennuna. Þar færi því vel saman að nota hana til uppeldis kálfa
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til kjötframleiðslu. En þeir þurfa að vera af holdakyni, til þess að góður árangur
náist af slíkum búskap.

Af framangreindum ástæðum o. fl. teljum við rétt að fylgja eftir tilraunum um
að koma hér upp nautastofni af holdakyni.

Með undirtekturn þeim, sem frv. þetta hefur fengið hjá landbn. að þessu sinni,
hefur verið hafnað aðstoð þeirri, er ríkinu bauðst til að hrinda máli þessu í fram-
kvæmd. Eftir standa þó lögin óhögguð um heimild til að hefja innflutning þennan
og gera nauðsynlegar ráðstafanir málinu til framdráttar, og enn stendur óuppfyllt
skylda ríkisins til að koma hér upp sóttvarnarstöð vegna innflutnings ýmiss konar
húsdýra, sem öðru hvoru á sér stað. Er þess að vænta, að þing og stjórn sjái sér
fært hið fyrsta að standa a. m. Ic undir skyldum sínum samkvæmt gildandi löggjöf
af eigin rammleik, úr því að neitað hefur verið stuðningi þeim, er það átti kost á
með því að samþykkja frv. þetta.

Alþingi, 16. maí 1950.

Bjarni Ásgeirsson,
form., frsm.

Ásmundur Sigurðsson.
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