
Nd. 161. Nefndarálit [103. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 44 9. maí 1947, um varnir gegn útbreiðslu næmra
sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra, og lögum nr. 47 1950.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frv. þetta er flutt af landbúnaðarráðherra, imeginatriðum samkv. tillögum sauð-
fjársjúkdómanefndar, og er fram komið fyrst og fremst vegna fjárskipta, sem ákveðin
hafa verið í nokkrum hluta Dala- og Strandasýslu, vegna þess að mæðiveiki hefur
gert vart við sig á ný á þessu svæði (í Dalasýslu). Hefur niðurskurður á nokkrum
hluta hins fyrirhugaða fjárskiptasvæðis þegar farið fram. Aðalbreytingin er i þvi
fólgin að hækka afurðatjónsbætur fyrir hverja bótaskylda kind úr lh lambsverðs
upp i % lambsverðs og sauðleysisbætur á sama hátt. En sauðleysisbætur eru
samkv. lögum greiddar, þegar fé er ekki flutt inn á fjárskiptasvæði sama ár sem
niðurskurður fer fram, og eru jafnháar afurðatjónsbótunum. Jafnframt er svo
ákveðið i frv., að réttur hlutaðeiganda til líflamba verði aukinn upp i 80% af bóta-
skyldri fjártölu og að sérstakar afurðatjónsbætur skuli greiddar á það, sem vanta
kann á, að hægt sé að útvega 80% á fyrsta flutningsári. Þá er og ákveðið að
miða afurðatjóns- og sauðleysisbætur við verðlag það ár, sem bótagreiðslan fer
fram á, i stað þess að fara eftir meðalverðlagi tveggja s. l. ára, eins og nú er gert.
Er hér í heild um allmikla hækkun fjárskiptabóta að ræða frá því, sem verið hefur
samkv. gildandi lögum, og verður það að teljast eðlilegt, þar sem um er að ræða
fjárskipti í annað sinn á sama svæði og ástæður að ýmsu leyti erfiðar nú til fjár-
skiptanna.

Nokkrar aðrar breytingar felast i frv., og eru þessar helztar: Landbúnaðarráð-
herra er heimilað að fyrirskipa fjárskipti, þótt atkvæðagreiðsla hafi ekki farið fram
á svæðinu, ef brýna nauðsyn þykir til bera. Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilað
að mæla svo fyrir, að lömb skuli höfð í húsi um tiltekinn tíma í öryggisskyni. Nefnd-
inni er ætlað að meta bætur til þeirra, sem eru að hætta sauðfjáreign, er fjárskipti
fara fram. Gert er ráð fyrir, að fyrirmæli laganna geti náð til riðuveiki og kýla-
pestar, eftir því sem við á.

Nefndin hefur haft frv. til meðferðar á nokkrum fundum og rætt við fram-
kvæmdastjóra sauðfjárveikivarnanna. Hefur hún ákveðið að mæla með frv., en leggur
jafnframt til, að gerðar verði tvær breytingar á lögunum umfram þær, sem i frv.
felast. Önnur breytingin er um það að kveða á um heimild sauðfjársjúkdómanefndar
til að bæta að nokkru fyrir bann við búferIaflutningi sauðfjár og nautgripa. Hefur
það stundum reynzt óhjákvæmilegt og ákvæði um þetta efni tæpast nógu skýr í
gildandi lögum. Hin breytingin er um hækkun sekta fyrir brot gegn lögunum,og
er það réttmætt, m. a. vegna verðlagsbreytinga, sem orðið hafa síðan lögin voru sett.

Þá er að lokum lagt til, að ákvæði frv. og laga nr. 47/1950 verði felld inn ímegin-
mállaganna frá 1947 og þau lög gefin út að nýju svo breytt. Er það til hægðarauka
fyrir þá, er hlut eiga að máli við framkvæmd laganna.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi:

BREYTINGUM:
1. Á eftir 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

.Á eftir síðustu málsgr, 13. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Heimilt er sauðfjársjúkdómanefnd að bæta að nokkru tjón vegna banns við

flutningum sauðfjár og nautgripa yfir varnarlfnur, ef sýnilegt er, að bílfjár-
eigandi verður fyrir varanlegu tjóni vegna bannsins. Skal sauðfjársjúkdóma-
nefnd ákveða upphæð bótanna hverju sinni.

2. Á eftir 6. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
t stað ,,10000" í 45. gr. laganna komi: 50000.

3. Á eftir 7. gr. komi ný gr., svo hljóðandi:
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt

meginmáli laga nr. 47/1950 inn í meginmál laga nr. 44/1947 og gefa þau út svo
breytt.

Alþingi, 5. des. 1955.
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