
sþ. 33. Tillaga til þingsályktunar [33. mál]
um aðstoð til bænda vegna fjárskipta í Dala- og Stranda sýslum.

Flm.: Ásgeir Bjarnason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram athugun á fjárhag
bænda á niðurskurðarsvæðinu í Dala- og Stranda sýslum og gera að þeirri athugun
lokinni nauðsynlegar tillögur um aðstoð.

Greinargerð.
Haustið 1954 kom að nýju upp mæðiveiki í sauðfé í "Dalahólfinu", og var þá

strax skorið niður á nokkrum bæjum. Árið eftir (haustið 1955) var hafinn niður-
skurður sauðfjár í Hvammshreppi öllum og Laxárdalshreppi, að undanskildum þeim
bæjum, sem eru i öðru fjárskiptahólfi. Þessir hreppar voru sauðlausir. þar til er
þeir fengu lömb nú í haust. Niðurskurði sauðfjár var haldið áfram í haust sem leið á
því svæði, sem eftir var innan hólfsins, en það er í Dalasýslu: Fellsstrandarhreppur,
Klofningshreppur, Skarðshreppur og Saurbæjarhreppur (að undanskildum Kleif-
um, sem eru í öðru fjárskiptahólfi). Enn fremur var skorið niður sauðfé í þeim
hluta Strandasýslu, sem er i sama hólfi, þ. e. meginhluta Bæjarhrepps og hluta af
Óspakseyrarhreppi. Þetta svæði verður allt sauðlaust eitt ár.

Þrátt fyrir bætur þær, er lög heimila vegna niðurskurðar sauðfjár, er sýnilegt,
að bændur verða fyrir stórfelldum skaða við fjárskiptin. Sauðfjárræktin má heita
eina búgreinin, sem afkoma bænda á þessu svæði byggist á, svo að nærri má geta,
að þegar sú stoð er algerlega fallin, sé hvorki mikið til að lifa af né rísa undir um-
bótum Iiðínna ára, þótt ekki séu nefndar framkvæmdir, meðan þetta ástand ríkir.

Á síðasta Alþingi voru lögin um varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma
og útrýmingu þeirra tekin til endurskoðunar. Þá bar ég fram breytingartillögur við
frv. um hækkaðar bætur, en þær tillögur náðu ekki fram að ganga. Meginrökin gegn
þeim voru þau, að frv. fæli í sér nægar bætur undir öllum venjulegum kringum-
stæðum. En á þessu fjárskiptasvæði eru ekki neinar venjulegar kringumstæður
og því alger sérstaða, sem stafar fyrst og fremst af því, að þarna var fyrirskip-
aður niðurskurður alls sauðfjár, um leið og trú bænda á landbúnað var að glæðast
að nýju eftir langt kyrrstöðutímabil, sem ríkti, meðan veikin herjaði áður, enda
voru búin yfirleitt lítil, þegar fjárskiptin hófust, eins og meðfylgjandi skýrsla
veturinn 1953:-54 sýnir:

Bændur með 150 fjár og þar yfir .
Bændur með 100-150 fjár .
Bændur með undir 100 fjár .

18 (meðaltal 239 fjár).
41 (meðaltal 119 fjár).

124 (meðaltal 65 fjár).



Það er fljótlegt að rífa niður, en það tekur langan tíma og er einnig dýrt að
byggja að nýju. Í trausti þess, að þingmenn ljái þessu máli fylgi sitt og standi að
því, að þarna myndist ekki "rjóður í skóginum", er tillagan fram borin. Til frekari
skýringar á málinu er birt hér með greinargerð og útreikningar frá fundi, sem hald-
inn var á s. l. vori um fjárskiptin.

Fylgiskjal.
Útdráttur úr fundargerð.

Vegna fyrirsjáanlega fjárhagslegs tjóns við væntanleg fjárskipti gerir fulltrúa-
fundur, haldinn að Búðardal 18. maí 1956, þá kröfu til rikisins, að bættur verði
sá mismunur, sem er á milli niðurlagsverðs ánna og kaupverðs aðkeyptra lamba.

Greinargerð fyrir framangreindri tillögu:
Tekið dæmi af fjáreiganda, sem á 100 fjár.

Tekjur:
1. Niðurlagsverð á 100 ám haustið, sem fjárskipti fara fram
2. Bætur sauðleysisárið .
3. Bætur næsta ár .
4. 40 dilkar sama ár .
5. Sparnaður á fóðri .

kr. 270.00
226.00
226.00
260.00
40.00

kr. 27000
22600
22600
10400
4000

Kr. 86600

Kostnaður og afurðatap:
1. Keypt 100 lömb .
2. 90 lömb sauðleysisárið .
3. 90 lömb næsta ár .
4. 20 ær (10 hvort ár) .
5. Ull af 100 kindum sauðleysisárið .

kr. 434.00 kr.
302.00
302.00
200.00
15.00

43400
27180
27180
4000
1500

Kr. 103160
86600

Mismunur kr. 16560


