
Nd. 566. Nefndarálit [51. mál]
um frv. til laga um búfjárrækt.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og mælir með því, að það verði samþykkt með
eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 2. gr.

a. Í staðinn fyrir "VII. launaflokki" í fyrri málsgrein komi: VIII. launaflokki.
b, 1 staðinn fyrir "Búnaðarsambands" í upphafi annarrar málsgreinar komi:

Búnaðarfélags.
2. Við 9. gr. Fyrsti málsliður orðist svo:

Öll naut, sem eru 7 mánaða eða eldri og ekki eru valin af kynhótanefnd
til að vera notuð til undaneldis, skal gelda, gefa inni eða hafa í öruggri vörzlu
yfir beitartíma kúnna.

3. Við 14. gr. Fjórði töluliður falli niður.
4. Við 32. gr. Greinin orðist svo:

Nú aflar sauðfjárræktarsamband sér í samráði við sauðfjárræktarráðunaut
Búnaðarfélags Íslands aðstöðu á sérstöku sauðfjárbúi til þess að gera saman-
burð á þrifum og afurðagetu systrahópa, og skulu þá þessir samanburðarhópar
allir vera undan úrvalshrútum, að dómi sauðfjárræktarráðunauts Búnaðarfélags
Íslands, og allir fóðraðir eins og tilraunin með hvern hóp standi yfir að minnsta
kosti í 3 ár. Í hverjum samanburðarhópi skulu vera að minnsta kosti 10 ær á
sama aldri. Styrkur til þessara tilrauna greiðist úr ríkissjóði, á allt að 20 bú
kr. 6.00 á ári fyrir hverja kind, sem er í slíkri samanburðartilraun. Annar
kostnaður við rannsóknir þessar greiðist af viðkomandi fjárræktarfélagi, fjár-
ræktarsambandi og eigendum hrútanna, allt eftir nánari ákvæðum í reglugerð.
Framlag ríkissjóðs skal því aðeins greitt, að skýrslur um starfsemina hafi
borizt Búnaðarfélagi Íslands og sauðfjárræktarráðunautur þess hafi viðurkennt
þær fullgildar.

5. Við 60. gr.
a. Í staðinn fyrir ,,30 þús." í fyrri tölulið komi: 20 þús.
b. Í staðinn fyrir ,,50 aura" í öðrum tölulið komi: 30 aura.

6. Við 82. gr. A eftir orðunum "Y3 hluta" komi: frá nautgriparæktarsambandi,
sauðfjárræktarsambandi, þar sem þau starfa, ella.

7. Við 86. gr. Í staðinn fyrir "kr. 100.00" komi: kr. 500.00.

Alþingi, 18. maí 1957.
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