
Nd. 202. Frumvarp til laga [149. mál]
um breyting á lögum nr. 19 13. apríl 1972, um breyting á lögum nr. 74 28. apríl
1962, um innflutning búfjár.

Flm.: Guðmundur Þorsteinsson.

1. gr.
í stað orðsins "Galloway-kyni" i 1. málsgrein 11. gr. laganna komi orðið:

holdakynjum.

2. gr.
Í stað orðsins "Galloway-nautum" í 1. málsgr. 15. gr. laganna komi orðið:

holdsnautum.

3. gr.
í stað orðsins "Galloway-nautum" i 20. gr. laganna komi orðið: holdanautum.

4. gr.
Fyrirsögn II. kafla hljóði svo:
Um innflutning á sæði úr nautum af holdakynjum.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Breytingin, sem hér er lagt til að gerð verði á umræddum lögum, er sú ein,

að leyfisveitingar til innflutnings á holdunautasæði verði ekki eiriskorðaðar við
Galloway-kynið eitt, eins og gert er í gildandi lögum.

Þær raddir hafa lengi verið uppi meðal bænda, að önnur kyn væru heppilegri
til einblendingsræktunar með íslenska mjólkurkúastofninum. Um slíkt er þó óger-
legt að fullyrða neitt, þar sem. ekki hefur verið unnt að framkvæma neinar til-
raunir í þá átt, og liggja til þess alkunnar ástæður, Það er hins vegar mikið hags-
munamál bænda, og ætti að vera keppikefli neytenda einnig, að sem fyrst fáist úr
því skorið, hvort eitthvert eitt holdakyn er öðrum heppilegra til þeirra hluta, og er
það markmiðið með flutningi þessa frumvarps.

Höfuðröksemdin fyrir vali Galloway-kynsins til innflutnings umfram önnur
kyn er sú, að það kyn er fyrir í landinu og þvi fljótlegra að koma upp sæmilega
arfhreinum stofni af því en öðrum kynjum; auk þess virðast engir sérstakir ann-
markar vera á blöndun þess við íslenska stofninn.

Eina röksemdin, sem komið hefur fram gegn þvi að reyna önnur kyn, er sú,
að því mundi fylgja aukinn kostnaður, sem yrði nærfellt jafnmikill fyrir hvert
kyn, sem bættist við, og Galloway-kynið eitt.

Slíkt er þó ofmælt, þar sem vinnukraftur og fleira mundi nýtast betur á stórri
stöð en smárri. Auk þess mætti hugsa sér, að jafnframt þeim stofnræktargripum
af Galloway-kyni, sem verða á stöðinni, væru teknar inn á hana u. þ. b. 10 kýr
af íslenska mjólkurkúnstofninum og þær frjóvgaðar árlega með sæði af þeim stofni,
sem álitlegastur þætti hverju sinni. Þeir kálfar yrðu svo aldir til u. þ. b. 18 mán-
aða aldurs, en þá ætti að vera unnt að gera sér grein fyrir holdsöfnunareiginleikum
þeirra.

Þannig mætti gera samanburð it nokkrum kynjum og fá einhverja hugmynd
um, hvort ástæða væri til að taka fleiri holdakyn til stofnræktar hér á landi en
Galloway-kynið eitt, og hvert þeirra væri þá líklegast til góðs árangurs, án þess
að um stórfellda stækkun á sóttvarnarstöðinni væri að ræða.

Um þýðingu þessarar starfsemi í heild visast til greinargerða með frumvörpum
til þeirra laga, sem nú eru í gildi og getið er í fyrirsögn þessa frumvarps, og um-
sagna um þau frumvörp.


