
Ed. 162. Nefndarálit [35. mál]
um frv. til 1.um breyt. á 1.nr. 19/1955, um breyt. á lögum nr. 124 22. des. 1947, um
dýralækna.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og rætt það við yfirdýralækni, Pál A.
Pálsson.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með breytingum, sem fylgja
á sérstöku þingskjali. en þær eru þessar:
1. Að tekið sé upp sérstakt dýralæknisumdæmi, Austur-Skaftafellssýsluumdæmi,

er nái yfir Austur-Skaftafellssýslu og Suður-Múlasýslu sunnan Breiðdalsheiðar,
eða Geithellnahrepp, Búlandshrepp, Beruneshrepp og Breiðdalshrepp. Þessi
skipting er miðuð við Breiðdalsheiði, sem oft er illfær eða ófær að vetrarlagi,
og því hægra að nálgast dýralækni frá Höfn í Hornafirði, en þar er gert ráð
fyrir að dýralæknirinn sitji, en frá Egilsstöðum. t þessa nýja umdæmi yrðu
1052 nautgripir, 36805 fjár og 467 hross, miðað við fénað á fóðrum veturinn
1957-58. Austurlandsumdæmið minnkaði þá um Austur-Skaftafellssýslu og
4 syðstu hreppa Suður-Múlasýslu, en yrði þó að yfirferð og skepnufjölda ærið
stór og umfangsmikið.

2. Vestur-Skaftafellssýsluumdæmi verði skipt úr Rangárvallaumdæmi, sem nú
virðist ofvaxið einum dýralækni. Lagt er til, að það nái yfir Vestur-Skaftafells-
sýslu alla og Austur-Eyjafjallahrepp í Rangárvallasýslu. Umdæmið er víðlent,
og tala búfjár á fóðrum veturinn 1957-58 var 1856 nautgripir, 38501 sauðkind
og 974 hross, og mun það nálægt þeirri tölu, er dýralæknar telja hæfilegt að
hafa í umdæmum sínum.

3. Barðastrandarumdæmi er þriðja nýja dýralæknisumdæmið, sem lagt er til að
tekið verði upp. Lagt er til, að það nái yfir Vestur-Barðastrandarsýslu alla,
Auðkúlu-, Þingeyrar- og Mýrahrepp í V.-fsafjarðarsýslu, og minnkar Ísafjarð-
arumdæmi um þá, og Múla- og Flateyjarhrepp í Austur-Barðastrandarsýslu,
sem falla þá undan Dalaumdæmi. Þetta umdæmi er mikið að yfirferð og erfitt
til ferðalaga. í því eru veturinn 1957-58 767 nautgripir, 24811 sauðfjár og
238 hross.
Það þótti rétt að leggja til, að þessi þrjú dýralæknisumdæmi yrðu tekin upp

nú eftir óskum þingmanna kjördæmanna, þar sem þörf þeirra er óumdeilanleg.
Hins vegar munu þau ekki baka ríkissjóði útgjöld í bráð, þar sem engir dýralæknar
eru til í landinu til að taka við embættunum, og að því er bezt er vitað, verður ekki
fyrr en seint á árinu 1959, sem fyrsti Íslendingurinn, sem nú stundar dýralækn-
inganám, lýkur prófi. Annar mun svo taka lokapróf 1960 og síðan 2 eða 3 1961,
og þá fyrst er von til þess, að dýralæknar fáist í öll héruðin. Það hefði því mátt að
skaðlausu fyrir alla láta frumvarp þetta bíða, en hins vegar er líka gott að láta þá,
er við nám eru, sjá, að verkefni bíði þeirra að námi loknu, og með tilliti til þess er
lagt til að samþykkja frumvarpið nú.

Enn er þess að geta, að yfirdýralæknir mælir með samþykkt frumvarpsins og
telur, að þó að dýralæknisumdæmum verði breytt aftur bráðlega, muni það trauðla
verða gert á þeim svæðum á landinu, sem þessi þrjú umdæmi, sem nú er lagt til
að stofna, ná yfir.

Einn nefndarmanna (FRV) var ekki viðstaddur afgreiðslu málsins.

Alþingi, 13. jan. 1959.
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