
sþ. 253. Nefndarálit [14. mál]
um till. til þál. um ráðstafanir til að greiða fyrir votheysverkun og öðrum hey-
verkunaraðferð um, sem að gagni mega koma í óþurrkum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og auk þess sent hana til umsagnar Búnaðar-
félagi íslands, rannsóknaráði ríkisins og tilraunastöð háskólans í meinafræði, og
eru álit þeirra birt hér með.

Nefndin telur, að jafnframt aukinni jarðrækt og bættri hagnýtingu tilbúins
áburðar sé mjög nauðsynlegt að geta aflað heyja á sem skemmstum tíma án tillits
til veðurfars og því beri að leggja höfuðáherzlu á að finna ráð til þess að koma
í veg fyrir rýrnun túngrasanna. bæði meðan heyöflun stendur yfir og eins við
geymslu heyjanna. Til þess að stuðla að því, að verulegur árangur náist, mælir
nefndin með því, að ríkisstjórninni verði falið að vinna skipulega að framgangi
málsins í samráði við þá aðila, er tillagan greinir.

Tveir nefndarmenn voru fjarstaddir afgreiðslu málsins, þeir Steingrímur Stein-
þórsson og Alfreð Gíslason.

Nefndin leggur til, að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Í stað orðanna "og tilraunaráð búfjárræktar" í tillgr. komi: tilraunaráð bú-

fjárræktar, verkfæranefnd ríkisins og rannsóknaráð ríkisins.

Alþingi, 11. febr. 1959.

Benedikt Gröndal,
form.

Jón Sigurðsson,
fundaskr.

Asgeir Bjarnason,
frsm.

Björn Olafsson.Eiríkur Þorsteinsson.

Fylgiskjal I.

BÚNAÐARFÉLAG íSLANDS
Reykjavík, 22. jan. 195Ð.

Í tilefni af bréfi yðar, dags. 4. nóv. s.l., hefur stjórn Búnaðarfélags Íslands
á fundi sínum í dag samþykkt að mæla með samþykkt tillögunnar.

Til frekari skýringar er hjálögð send yfirlits skýrsla um heyverkunartilraunir
og vinnuathuganir þær, sem tilraunaráð búfjárræktar og verkfæranefnd ríkisins
hafa unnið að s. l. 3 ár.

Virðingarfyllst,

Steingr. Steinþórsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.



Fylgiskjal II.

RANNSÓKNARÁÐ RíKISINS
Reykjavík, 23. desember 1958.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis,
Alþingishúsinu, Reykjavík.

Með tilvísun til bréfs yðar, dags. 4. nóv. 1958, þar sem óskað er umsagnar
rannsóknaráðs ríkisins um tillögu til þingsályktunar um votheysverkun, vill rann-
sóknaráð taka fram eftirfarandi:

Rannsóknaráði ríkisins var send til úrvinnslu þingsályktunartillaga um hey-
mjölsframleiðslu, sem samþykkt var á síðasta Alþingi. Hefur verið hafinn nokkur
undirbúningur að því starfi, og fylgir hér með bréf rannsóknaráðs ríkisins til
atvinnumálaráðuneytisins, dags. 30. okt. 1958, þar sem fjallað er um það mál, ásamt
bráðabirgðaskýrslu Ásgeirs Þorsteinssonar verkfræðings.

Sú athugun, sem gerð hefur verið, hefur leitt í ljós, að í sambandi við athugun
á heymjölsframleiðslu er rétt að kanna almennt meðferð heys og þar á meðal vot-
heysverkún.

Því má segja, að sú rannsókn, sem felst í umræddri þingsályktunartillögu,
er þegar að nokkru leyti í framkvæmd. Til frekari ítrekunar þessu mikilvæga máli
vill rannsóknaráð þó mæla með því, að tillagan verði samþykkt, en til þess að
fyrirbyggja tvíverknað væri rétt að taka fram, að athugunin skuli framkvæmd
einnig í samráði við rannsóknaráð ríkisins auk tilgreindra aðila.

Vírðingarfyllst,

Steingrímur Hermannsson.

Fylgiskjal III.

TILRAUNASTÖÐ HÁSKÓLANS Í MEINAFRÆÐI
18. nóvember 1958.

Með bréfi, dags. 4. nóv. s.L, æskti allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis álits
tilraunastöðvar háskólans í meinafræði um þáltill. Ágústs Þorvaldssonar o. fl. um
votheysverkun (14. mál, 1958).

Ætla má, að umsagnar tilraunastöðvarinnar sé óskað vegna þess, að súrheys-
gjöf veldur stundum svonefndri listerellosis (Hvanneyrarveiki) í sauðfé, og verður
það mál rætt með fáum orðum.

Listerella er sýkill (baktería), sem veldur heilabólgu, lifrarbólgu eða blóð-
eitrun í sauðfé, og kveður oft talsvert að þessu. Sýkillinn finnst stundum í súrheyi,
en ekki er kunnugt, hvernig hann berst þangað né hvernig á því stendur, að kindin
sýkist, þótt hún éti hey með listerellasýklum í, því að sýkillinn finnst stundum
á vissum stöðum í heilbrigðum skepnum, án þess að tjón hljótist af. Einnig sýkjast
skepnur stundum af Hvanneyrarveiki, þó að þær hafi aldrei fengið súrhey.

Ekki er til bóluefni gegn listerellosis, og fúkalyf eru ekki sérlega góð til lækn-
ingar á henni, þótt sum þeirra verki að vísu talsvert.

Listerellosis hef'ur ver+ð rannsökuð víða um lönd undanfarin ár, en ekki hefur
fundizt ráð til að fyrirbyggja hana.

1 tilraunastöðinni á Keldum hafa þeir Guðm. Gíslason læknir og síðar Páll
Pálsson yfirdýralæknir gert ýmsar athuganir á sjúkdómnum. Liggur nú margt ljós-
ara fyrir en áður var, þótt ekki hafi unnizt neinn úrslitasigur.

Mannafli er nú ekki fyrir hendi í tilraunastöðinni til að hefja víðtæka rann-
sókn á sjúkdómnum og tilraunir með hann. Það væri þó nauðsynjamál, en ætla
má, að það yrði tímafrekt og kostnaðarsamt verkefni, áður en fullum árangri
væri náð.

Virðingarfyllst,

Björn Sigurðsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.


