
Nd. 365. Frumvarp til laga [176. mál]
um búfjárhald í bæjum og öðru þéttbýli.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Bæjarfélögum og þéttbýlum hreppsfélögum eða hluta af þeim, þar sem ræktun

er mikil og sauðfé fátt, skal heimilt vera að setja upp varanlegar fjárheldar girð-
ingar til varnar því, að búfé úr aðliggjandi sveitum og högum eigi kvæmt inn á
hið afgirta svæði, enda geri íbúar svæðisins samþykkt um búfjárhald á svæðinu
samkvæmt lögum þessum og lýsi það friðað fyrir lausaferð búfjár og ágangi.

2. gr.
Nú vill bæjarfélag taka upp friðun og gera samþykkt samkvæmt lögum þess-

um. Skulu þá gilda um undirbúning málsins sömu reglur og gilda um setningu
lögreglusamþykkta og heilbrigðissamþykkta fyrir kaupstaðina.

Nú þykir henta, að aðliggjandi hreppur eða hluti af hreppi eigi aðild að friðun-
inni og sé afgirt ur ásamt bæjarlandi, og skal þá samþykkt hlutaðeigandi hrepps-
nefndar og sýslunefndar um þátttöku í friðuninni koma til.

Eigi fleiri aðilar - bæjarfélög og hreppar - hlut að friðun og samþykkt, skal
valin friðunarnefnd, er sé þannig skipuð, að einn fulltrúi sé frá hverjum kaupstað
og einn frá hlutaðeigandi sýslufélagi, enda sé hann búsettur á því svæði sýslunnar,
sem friðunin nær til. Friðunarnefnd ræður eítirlítsmann með friðunargirðingu,
svo sem segir í 4. gr., og hefur með höndum allt, er varðar öryggi og framkvæmd
friðunarinnar.

Þegar gengið hefur verið frá friðunarsamþykkt og hún hlotið samþykki hlut-
aðeigandi aðila, skal samþykktin send landbúnaðarráðuneytinu til staðfestingar og
birtingar.

3. gr.
Kostnaður við að koma upp varnargirðingum þeim, sem lagðar eru samkvæmt

L gr., skal greiddur af hlutaðeigandi bæjarfélögum og hreppum, og með framlagi
lll' ríkissjóði, eftir því sem ákveðið er í fjárlögum. ÞÓ skal framlag ríkissjóðs til
slíkra framkvæmda aldrei nema meira en % kostnaðar.

Kostnaði bæjar og hreppa skal skipt að tveimur þriðju eftir fólksfjölda. en að
einum þriðja eftir sauðfjár- og geitfjáreign og tölu hrossa, veturgamalla og eldri.
Skal eitt hross jafngilda 6 kindum og geitum. Miða skal við fólksfjölda og sauð-
fjár-, geitfjár- og hrossaeign innan þess svæðis, sem afgirt er og friðað með girð-
ingunni.

Ef fleiri aðilar en eitt bæjarfélag eiga hlut að friðun, skal kostnaði við viðhald,
girðingar og eftirlit skipt í réttu hlutfalli við íbúatölu þeirra bæjar- og hreppsfélaga,
eða hluta úr hreppum, sem friðunin nær til.

4. gr.
Þegar varnargirðingu hefur verið komið upp samkvæmt 1. gr., skal ráðinn

vörður til að annast viðhald girðingarinnar og eftirlit með henni. Honum skal veittur
lögreglumannsréttur til að handsama sauðfé og annan búpening, sem kann að sleppa
i gegnum girðinguna, og ráðstafa honum í hendur hlutaðeigandi lögregluyfirvaldi.

5. gr.
Engum manni, sem búsetu eða dvöl á innan marka þéttbýlissvæðis, sem afgirt

er og friðað samkvæmt 1. gr., skal heimilt vera að eiga þar né halda búfénað, svo
sem nautgripi, hross, sauðfé, svín eða geitfé, nema hann hafi fénaðinn í öruggri
vörzlu og gæzlu á öllum tímum árs.



6. gr.
Hver maður, sem fyrir búfé ræður á friðuðu svæði, skal ábyrgjast búfé sitt, að

eigi sleppi úr vörzlu né valdi skaða á gróðri eða ræktunarmannvirkjum né á annan
hátt, svo og alla ferð fénaðarins, þá er hann gengur úr húsi í girtan haga, úr haga í
hús eða er af öðrum ástæðum utan húsa eða tryggra girðinga. Hið sama gildir
einnig um hesta á ferð og í hvers konar notkun.

7. gr.
Nú sleppur búfé úr vörzlu eiganda eða þess, sem með fer, og skal þá eigandi

bótaskyldur um allan skaða og óþægindi, sem af hlýzt, hvort sem um gróður eða
önnur verðmæti er að ræða og hver sem fyrir verður, einstaklingur eða aðili annars
háttar.

8. gr.
Hver sá, sem var verður á hinu afgirta og friðlýsta svæði fénaðar án vörzlu,

skal tilkynna það hlutaðeigandi lögregluaðila án tafar, og skal þá lögregluaðili láta
handsama fénaðinn og byrgja í húsi, unz eigandi er fundinn og skrásett brot hans.

Rétt til að setja inn búfé, er laust gengur, hefur einnig hver sá, er fyrir skaða
eða óþægindum verður af lausagöngu fénaðarins, enda tilkynni hann það án tafar
hlutaðeigandi lögreglustjóra eða hreppstjóra, sem ráðstafar fénaðinum og lætur
meta skaða þann, sem orðinn er, án tafar og eigi síðar en viku eftir að varð.

9. gr.
Á tímabilinu frá 30. maí til 20. september ár hvert má enginn hafa sauðfé né

geitfé innan varnargirðingar um friðlýst svæði, nema byrgt sé í húsum inni jafnt
um daga sem nætur. Undanteknar eru þó mjólkurgeitur, sem tjóðraðar eru nærri
heimahúsum.

10. gr.
Nú sannast, að sauðkind eða geit hefur sloppið gegnum varnargirðingu oftar

en einu sinni, og skal skepnunni þá lógað. Skal eiganda greitt fullt niðurlagsverð
hennar, miðað við síðustu sláturtíð. Kostnað, er af slíku leiðir umfram söluverð.
skal telja til kostnaðar við vörzluna, sbr. 3. málsgr. 3. gr.

11. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 200-2000 krónum, nema önnur og

þyngri refsing liggi við að lögum.
Sleppi fénaður úr vörzlu sama eiganda oftar en tvisvar sinnum á ári, eða innan

jafnlengdar næsta ár, skal sekt nema allt að hálfvirði búpenings þess, er ólöglega
fer, ef um sauðfé eða geitfé er að ræða, en allt að þriðjungi söluverðs hrossa, naut-
gripa og svína, ef sá er fénaðurinn, þó að verðmæti fénaðar nemi meira en 2000 kr.

12. gr.
Um allt, er varðar friðun og búfjárhald í bæjum og þéttbýli samkvæmt lögum

þessum, fer að öðru leyti samkvæmt lögreglu- og heilbrigðis samþykktum hlutað-
eigandi kaupstaðar.

13. gr.
Með brot gegn lögum þessum og samþykktum, sem gerðar eru samkvæmt þeim,

skal farið að hætti opinberra mála.

14. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1953.



Greinargerð.
Landbúnaðarnefnd flytur þetta frv. eftir beiðni landbúnaðarráðuneytisins, sam-

kvæmt bréfi 24. nóv. s.LNefndin áskilur sér óbundinn atkvæðisrétt um fylgi við
málið og breytingartillögur, sem fram kunna að koma.

Frv. fylgdi greinargerð, sem er 96 vélritaðar síður i stóru broti, samin af höf-
undum frv., Árna G. Eylands stjórnarráðsfulltrúa og Sæmundi Friðrikssyni fram-
kvæmdastj óra.

Nefndin telur þessa greinargerð of langa til þess að prenta hana með frv., en
birtir hér með niðurstöður og tillögur höfunda hennar, sem eru svo hljóðandi:

"Samkvæmt því, sem fram hefur komið og við höfum bent á í greinargerð
þessari, eru niðurstöður okkar og tillögur varðandi friðun Reykjanesskagans og
Reykjavíkur- og Hafnarfjarðarsvæðisins í aðalatriðum þessar:
1. Engin brýn nauðsyn virðist krefjast þess fyrst um sinn, að sauðfjárbúskapur

verði með öllu lagður niður á Reykjanesskaganum sunnan Hafnarfjarðar. Hins
vegar má búast við, að nauðsynlegt geti orðið að láta ákvæði laga nr. 85 16. des.
1943, um ítölu, koma þar til framkvæmda. Er þegar hafinn undirbúningur að
því.

2. Við getum því eigi mælt með því, að horfið verði að því ráði að banna með
lögum sauðfjárbúskap á Reykjanesskaganum. Er það álit okkar óháð þeim
kostnaði, sem af slíku banni mundi leiða, en bætur, sem greiða yrði, ef gripið
væri til slíkrar ráðstöfunar, teljum við að geti numið allt að 15 millj. króna.

3. Aðkallandi er orðið að koma á annarri skipan en verið hefur um búfjárhald,
einkum sauðfjár, á Reykjavikur- og Hafnarfjarðarsvæðinu, til að koma í veg
fyrir spjöll á gróðri og ræktunarmannvirkjum og auka umferðaröryggi á þessu
fjölbyggða svæði.

Við teljum þó eigi ráðlegt að banna með öllu sauðfjárhald á þessu svæði og
greiða bætur þær, er af slíku banni kunna að leiða og við áætlum að geti numið
hátt á fimmtu millj. króna.

Eins og fram kemur í greinargerð þessari og án tillits til þess kostnaðar,
sem af banni mundi leiða, teljum við heppilegast og hagkvæmast að vinna að
bættri skipan um búfjárhald á Reykjavíkur- og Hafnarfjarðarsvæðinu á þann
hátt, er segir í 4.-7. tölulið þessara tillagna hér á eftir.

4. Sett verði upp örugg varnar girðing úr Grafarvogi, um Heiðmörk og suður fyrir
Hvaleyrarholt.

5. Allt búfjárhald á svæðinu innan girðingarinnar verði óheimilt með öðrum hætti
en að búféð sé í öruggri vörzlu og öll ferð þess sé að fullu á ábyrgð eigenda.

6. Ákvæði verði sett um þung viðurlög, ef misbrestur verður á, um vörzlu búfjár
og það veldur skaða, og gildi þau án tillits til þess, hvort land það, sem fyrir
ágangi verður, er girt og varið eða óvarið með öllu.

Þannig sé ákveðið, að skylda um vörzlu hvíli eingöngu ábúfjáreigendum
varðandi búfé þeirra, en að engu leyti á þeim, er land rækta og prýða á einn
eða annan hátt.

7. Um sauðfé verði sett þau sérákvæði, að enga kind megi hafa innan varnargirð-
ingar um svæðið á tímabilinu frá 30. maí til 20. september ár hvert, eða að
sumrinu, eftir því sem ákveðið yrði með reglugerð.

8. Ákveðnar reglur verði settar um viðhald varnargirðingarinnar og eftirlit með
henni, svo og um viðurlög og hversu með skuli fara, ef kindur sleppa gegnum
hana inn á hið afgirta svæði.

9. Til þess að greiða fyrir því, að þeirri skipan verði komið á, sem lýst er í 3.-7.
tölulið þessara tillagna hér að framan, verði sett lög, er heimili bæjarfélögum
og öðru þéttbýli að setja ákvæði um varnargirðingar og búfjárhald innan sinna
takmarka, er miða að því, að allur lausagangur búfjár verði afnuminn og búfé
haft í fullri vörzlu á ábyrgð eigenda, svo sem lýst hefur verið í tillögum þessum.

10. Frumvarp til laga um búfjárhald í bæjum og öðru þéttbýli, sem við höfum
samið að ósk landbúnaðarráðherra, fylgir þessum tillögum okkar og greinar-
gerð. Felur frumvarpið í sér heimild þá, sem um getur i 9. tölulið tillagnanna.

Reykjavík, 10. nóvember 1952.

Árni G. Eylands. Sæm. Friðriksson."


