
Nd. 226. Breytingartillögur [10. mál]
við frv. til laga um dýravernd.

Frá menntamálanefnd.
1. Við 3. gr.

a. Orðin "um nauðsyn fram. . . . . . .. eðlilegrar hvíldar" í 2. tölul. falli burt.
b. 4. tölul. falli burt.

2. Við 4. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:

Óheimilt er að temja dýr eða aga í þvi skyni að sýna þau almenningi
eða til þess að taka af þeim kvikmyndir, ef tamning dýra i. þessu skyni
veldur þeim miklum sársauka.

b. 3. málsl. 2. málsgr. orðist svo:
Ákvæði þessarar málgreinar taka ekki til búfjársýninga.

3. Við 9. gr. Greinin falli burt.
4. Við 11. gr. Orðin "og 10." falli burt.
5. Við 13. gr. t stað ,,12. gr." komi: 11. gr.
6. Við 15. gr: Greinin orðist svo:

Nú er embættisdýralæknir eða löggiltur dýralæknir kvaddur til dýrs, sem
sem er sjúkt eða lemstraö, og rannsókn hans leiðir Í ljós, að dýrið sé ekki lif-
vænlegt, og er honum þá skylt að hlutast til um, að það sé deytt, enda sé dýrið
haldið miklum kvölum. Deyðing fer fram á kostnað eiganda (umráðamanns)
dýrs. Löggæzlumönnum er skylt að aðstoða við deyð ingu dýrs samkvæmt lög-
mætri ákvörðun dýralæknis, eftir því sem hann mælir fyrir um.

Dýralæknir á kröfu á rikissjóð samkvæmt 1. málsgr., en ríkissjóður á bak-
kröfu á hendur eiganda dýrs eða umráðamanni, og er sú krafa lögtakskræf.

7. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Menntamálaráðuneyti hefur yfirstjórn allra mála, er varða dýravernd.
Tillagna Dýraverndunarfélags Íslands, Búnaðarfélags Íslands, Dýralækna-

félags íslands og Hins Íslenzka náttúrufræðifélags skal leitað, eftir þVÍ sem við
á, við setningu reglugerða eða annarra stjórnvaldsreglna um dýravernd.

8. Við 18. gr. Í stað orðanna ,,15. gr." komi: 14. gr.
9. Við 21. gr. 1 stað orðanna .,12. gr." komi: 11. gr.

10. Við 23. gr. 3. tölul. falli burt.


