
sþ. 21. Tillaga til þingsályktunar [21. mál]
um rannsókn nýrra heyverkunaraðferða.

Flm.: Jörundur Brynjólfsson, Helgi Jónasson, Ásgeir Bjarnason,
Andrés Eyjólfsson, Eiríkur Þorsteinsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa í samráði við Búnaðarfélag ís-
lands þriggja manna nefnd til þess að kynna sér nýjar heyverkunaraðferðir hér
á landi og erlendis og árangur þeirra. Nefndin skili áliti til ríkisstjórnarinnar fyrir
lok janúarmánaðar n. k. Kostnaður við nefndarstörfin greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.
Óþurrkarnir sunnanlands og vestan s. l. sumar hafa enn á ný vakið athygli

alþjóðar á þeirri hættu, sem stöðugt vofir yfir landbúnaðinum, meðan ekki eru
fyrir hendi möguleikar til að koma í veg fyrir almennar stórskemmdir á heyfeng
bænda af völdum tíðarfarsins. Ýmsar aðferðir hafa verið reyndar í þessu skyni.
Má þar fyrst og fremst nefna votheysgerðina, sem tíðkazt hefur um nokkra ára-
tugi og víða gefið ágæta raun. Nú síðustu árin hafa margir bændur komið á hjá
sér súgþurrkun, sem oftast auðveldar mjög verkun heyjanna, en virðist hins vegar
ekki vera einhlít í verstu sumrum, þegar sífelldar úrkomur eru og loftrakinn er
mestur. Enn fremur þurfa að fara fram athuganir á fóðurgildi heysins eftir hin-
um ýmsu heyverkunaraðferðum. Þá hafa nú nýlega verið flutt hingað til lands
súgþurrkunartæki með lofthitun. Hita þau loftið með hráolíubrennslu, um leið og
því er blásið. Erlendis hafa nú í seinni tíð verið teknir í notkun stórvirkir hey-
þurrkarar, þar sem blautt hey þornar á svipaðan hátt og fiskúrgangur í beinamjöls-
verksmiðjum, og virðist heyþurrkun af þessu tagi fara mjög ,vaxandi erlendis. En
upplýsingar um heyþurrkun þessa eða heyþurrkunarverksmiðjur eru enn af skorn-
um skammti hér á landi. T. d. er nauðsynlegt að afla upplýsinga um stofnkostnað
og rekstrarkostnað við þurrkunina og á hvern hátt slík verkunaraðferð geti helzt
orðið hinum dreifðu sveitabyggðum hér á landi að gagni, ef um það er að ræða.
Virðist óhjákvæmilegt, að farið verði utan til þess að kynna sér tækin og þurrk-
unaraðferðina, þar sem hún hefur verið reynd í framkvæmd, t. d. í Bretlandi og
Kanada.

Eðlilegt væri, að nefnd sú, sem skipuð yrði samkvæmt þessari tillögu, ef sam-
þykkt verður, gerði áætlun um samræmdar framkvæmdir til að tryggja landbún-
aðinn gegn stóráföllum af völdum óþurrka, þegar þá ber að höndum. Kæmi þá til
mála, að þær framkvæmdir miðuðu jöfnum höndum að því að auka þá heyverkun
til öryggis, sem reynd hefur verið hér á landi (votheysgerð, súgþurrkun), og að
taka upp nýjar og stórvirkari aðferðir. Yrði þá að taka tillit til mismunandi stað-
hátta og fjárhagslegra möguleika.

Heyfengur landsmanna mun nú vera allt að 3 millj. hesta í sæmilegu árferði,
sem er lauslega áætlað um 300 millj. kr. virði, ef miðað er við verðlag, þegar hey
er selt. Oft er það svo, að þriðjungur eða helmingur þess mikla verðmætis liggur
undir skemmdum sama sumarið og ónýtist eða missir fóðurgildi sitt til mikilla
muna. Er hér um að ræða stóran lið í þjóðarbúskap okkar íslendinga.


