
Frumvarp til laga 
um 

útrýming fjárkláðans.

(Lagt fyrir alþingi 1911).

1. gr.
Til þess að útrýma fjárkláða úr landinu veitist landsstjórninni heimiid til 

þess að fyrirskipa tvær baðanir með hæfilegu millibili veturinn 1911 til 1912 á 
öllu sauðfé. Hún semur með ráði dýralæknis reglugerð um framkvæmd baðan- 
anna með fyrirmælum um, hvaða baðlyf skuli nota og hvernig með fara og um 
annað, sem þurfa þykir til þess, að baðanirnar komi að tilætluðum notum.

2. gr.
Landsstjórnin skipar með ráði lögreglustjóra og dýralækna einn kláða- 

lækni í sýslu hverri eða fleiri, ef þurfa þykir, og í hverjum hreppi og kaupstað 
svo marga baðara, sem við þarf.

3. gr.
Kláðalæknum og böðurum ber að haga störfum sínum eftir þvi, sem 

reglugerð sú mælir fyrir. Þar skal og til taka kaup kláðalækna og baðara og 
annan tilkostnað þeirra, og greiðist það alt úr sýslusjóði til kláðalækna, en til 
baðara úr sveitarsjóði eða bæjarsjóði.

Allan annan baðanakostnað skal greiða úr landssjóði: andvirði baðlyf- 
janna, flutningskostnað á viðkomustaði strandferðaskipanna, vátrygging, uppskipun, 
geymslu og afhending.

4. gr.
Landsstjórnin ákveður með ráði lögreglustjóra og dýralækna, hve mikið 

þurfi af baðiyfjum.og annast um kaup á þeim og flutning á framangreindar hafnir, 
en sýslunefndir um viðtöku þeirra þar, geymslu og afhending.

5- gr.
Fyrir brot móti reglugerð þeirri, sem landsstjórnin setur samkvæmt lög- 

um þessum, má i reglugerðinni ákveða 5 til 200 kr. sektir, og fer um mál út af 
brotum þeim sem um almenn lögreglumál.



6. gr.
Fresta skal framkvæmd tilskipunar 5. jan. 1866 um fjárkláða og önnur 

næm íjárveikindi, tilskipunar 4. marz 1871 um viðauka við hana og laga nr. 40, 
8. nóv. 1901, að því leyti, sem tilskipanir þær og lög sainrýmast ekki lögum þess- 
um. Lög nr. 41, 13. nóv. 1903, eru úr gildi numin.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a.

Með lögum nr. 41, 13. nóvbr. 1903, uni ráðstafanir til útrýmingar íjár- 
kláðanum og reglugerð 28. des. s. á., sem sett var samkvæmt lögum þessum, var 
landstjórninni heimilað að gera ráðstafanir til algerðrar útrýmingar fjárkláða og 
ráða til þess starfa einn framkvæmdarstjóra fyrir land alt, og átti hann að taka 
sér aðstoðarmenn eflir þörfum. Framkvæmd þessara ráðstafana fór fram á ár- 
unum 1903 til 1907 og var kostnaðurinn greiddur mestmegnis úr landssjóði löc- 
unum samkvæmt og nam aIls á þessum árum hátt á þriðja hundrað þúsund króna, 
og var þó bæði af framkvæmdarstjóra og landsstjórn gætt allrar sparsemi, sem 
við varð komið. Veturinn 1903 til 1904 fóru baðanirnar fram á svæðinu frá 
Jökulsá á Breiðamerkursandi norður um land að Héraðsvötnmn i Skagafirði og 
veturinn 1904 til 1905 vestur og suður um land að Jökulsá, en sumarið 1904 var 
haldinn vörður við Héraðsvötnin, sbr. Stjórnartiðindi B. 1904, bls. 98—100. Eftir 
baðanirnar fóru siðan fram sauðfjárskoðanir þær, er getur um i 18. gr. framan- 
greindrar reglugerðar 28. desbr. 1903, og var þessum fyrirskipuðu skoðunum lokið 
árið 1907. Aður en afráðið var um þessar ráðstafanir og framkvæmd þeirra árið 
1903, var nokkur ágreiningur um það, hvernig þeim skyldi hagað, þar sem dýra- 
læknirinn i Reykjavík mun hafa haldið því fram, að tvennar fjárbaðanir þyrfti 
til aigerðrar útrýmingar á kláðanum, með því að hann taldi óvíst, að mauraegg 
þau, er ekki væru unguð út þegar baðað væri, dræpust i baðinu, og þyrfti því 
að baða aftur, er maurarnir væru skriðnir úr eggi, en áður en þeir væru orðnir 
gelnaðarfærir; hinn norski kláðalæknir, sem ráðinn var lil lækninganna og hafði 
útrýmt fjárkláða á stóru svæði í Neregi, mun að vísu hafa talið tvennar baðanir 
tryggilegastar, en eina þó nægilega úr tóbakslegi, ef fénu væri gefið inni 8 daga á 
eftir, eða þann tíma, er til þess þyrfti, að mauraeggin ungist út, þvi hann mun 
hafa treyst því, að baðefnið héldist svo í ullinni, er fénu væri gefið inni, að maura- 
ungarnir dræpust jafnskjótt og þeir skriðu úr eggi. Alþingi sætti sig við þetta, 
víst mestmegnis til þess að spara kostnað, þvi að tvennar baðanir hefðu kostað 
alt að því helmingi meira, en sá kostnaður hefði orðið landssjóði þungbær, sér- 
staklega er hann þótti ekki nauðsynlegur, og ein böðun talin duga mundu, En 
ekki hepnaðist að útrýma fjárkláðanum algerlega úr landinu, hvort sem verið 
hefir þvi að kenna eða öðru. Kláðans varð vart enn af nýju áður en lokið var 
áminstum íjárskoðunum samkvæmt 18. gr. reglugerðarinnar, og var þá baðað á 
þeim bæjum og þar í kring, er fé hafði gengið saman, og skoðanir gerðar í þeim 
héruðum. Veturinn 1907 —1908 var t. d. baðað á öllu svæðinu milli Jökulsár á 



Fjöllum og Jökulsár á Dal. Nú síðustu árin tvö hefir kláðans vart orðið víða, 
hér og hvar á landinu í kind og kind, og hefir einkum mikið af honum kveðið 
i Borgarfirði og Arnessv’slu, enda voru þar í fyrravetur fyrirskipaðar baðanir á 
öllu sauðfé, samkvæmt lögum frá 8. nóv. 1901; annarsstaðar hefir verið látið 
við það lenda að baða og skoða að eins á kláðagrunuðum bæjum og þar í kring, 
þar sem ekki hefir kveðið eins mikið að kláða, þótt hans hafi orðið vart. Þessar 
ráðstafanir geta kreft að kláðanum í svip, en eru ekki einhlýtar til að útrýma 
honum. Landssíjórnin hefir ekki séð sér fært, að gera frekari ráðstafanir, með 
þvi að ekkert fé hefir til þessa verið veitt í fjárlögum fyrir umrætt tímabil, enda 
varð að skoða lögin frá 13. nóvbr. 1903 úr gildi fallin, er þeim ráðstöfunum var 
lokið, sem þau áttu við og fé var veitt til í fjárlögum samkvæmt lögunum. Síðan 
hefir lögunum frá 8. nóvember 1901 og hinuin eldri ákvæðum verið beitt til þess, 
að varna því, að kláðinn færðist út, en þeim lögum hafði verið frestað, þar til þeim 
ráðstöfunum var lokið, er lögin frá 1903 áttu við. Loks skipaði landsstjórnin i 
fyrra vetur, samkvæmt 2. gr. laganna frá 1901, kláðaeftirlitsmenn í öllum sýslum 
á landinu og setti þeim erendisbréf; þeir eiga að hafa gætur á heilbirgði sauð- 
fjárins og gæta þess, að kláðanum verði ekki leynt. Var þetta gert til þess að 
reyna að halda kláðanum i skefjum, svo að hann færðist ekki mjög út aftur, 
þangað til löggjafarvaldið gæti gert nauðsynlegar ráðstafanir í þessu máli, en i 
því skyni áefir lagafrumvarp þetta verið samið.

Það verður að teljast skaðlegt, að láta þetta mál biða, það er nú á siðustu 
árum búið að verja svo miklu fé til algerðrar útrýmingar kláðans, að það verður 
að færa sér þann árangur i nyt, sem af þvi hefir orðið, því hann er óneitanlega 
mikill, þó takmarkinu, algerðri útrýmingu, hafi ekki orðið náð; þær ráðstafanir, 
sem gerðar hafa verið, hafa dregið mjög úr fjárkláðannm i landinu, hafa vakið 
áhuga almennings á málinu, kent bændum, hvernig lækna má kláðann og vakið 
trú á þvi, að útrýma megi honum alveg.

Landsstjórnin hefir leitað álits dýralæknisins í Reykjavík um þetta mál 
og yfir höfuð haft hann i ráðum með sér um þær ráðstafanir gegn íjárkláðanum, 
sem gerðar hafa verið síðan hinn norski kláðalæknir fór héðan, og ráðstöfunum 
þeim var lokið, sem honuin var ætlað að framkvæma. Dýralæknirinn heldur fast 
við hina fyrri skoðun sína á málínu, sem reynsla undanférinna ára virðist koma 
heim við, að fjárkláðanum verði aldrei algerlega útrýmt nema með tveimur út- 
rýmingarböðunum, með hæfilegu millibili, á öllu sauðfé um sama leyti á landinu, 
hinsvegar telur hann, að útrýmingin ætti að takast á þenna hátt, ef baðanirnar 
eru framkvæmdar samvizkusamlega. Aðrar útrýmingaráðstafanir telur hann kák 
eitt. Hann telur eina sauðfjársböðun um land alt um nokkurt árabil, sem sumir 
hafa slungið upp á, geta verið gagnlega fyrir þrif sauðíjárins yfirleitt, en alls ó- 
nóga til útrýmingar fjárkláðanum. Þessa skoðun hefir landsstjórnin orðið að 
fallast á, og er lagafrumvarp þetta á henni bygt.

Eins og kunnugt er var kostnaðurinn við ráðstafanirnar, samkvæmt lög- 
unum frá 1903, mestmegnis greiddur úr landssjóði, og var það ekki litil fúlga, eins 
og vikið er að hér á undan; það gat verið sök sér, þar sem það var hin fyrsta 
útrýmingartilraun með lækningum og hinsvegar lítill áhugi hjá ölluin almenningi 
þá þessu máli. En áframhald getur ekki orðið á þvi, því að fyrst og fremst 
leyfa tekjur landssjóðsins það ekki og i öðru lagi er það viðsjárvert gegn öðrum 
gjaldendum til hans, en þeim, er þetta varðar beinlinis, að leggja svo mikið 
fé til eins einstaks atvinnuvegar. Það stendur fjáreigendum sjálfum næst að bera 



þann kostnað, og verður hann ekki svo tilfinnanlegur á hverjum einstökum. En 
um tilhögun á greiðslu hans er tvent til. Önnur aðferðin er sú, að jafna honum 
beint niður á fjáreigendur sjálfa, eftir tölu fjár þess, er baðað er. En þá er mjög 
svo hætt við, að bændur mundu reyna að skjóta sér undan að baða, einkum ef 
þeir teldu þuð óþarft, hvort sem rangt eða rétt hefðu fyrir sér um það. En þá 
væri annið fyrir gýg enn að nýju og með ærum kostnaði. Hin leiðin er að 
leggja kostnaðinn á landssjóð enn sem fyr, en að eins til bráðabirgða, með því 
að honum yrði enn of iþyngt, ef rísa ætti undir honum að fullu og öllu, sem og 
væri alveg ranglátt með því, að hann lenti þá einnig á þeim landsbúum öllum, 
er hafa enga sauðíjárrækt, en leggja síðan ofurlítið millibils-útflutningsgjald á ull 
meðan verið væri að hafa upp aftur kostnaðinn til handa landssjóði. Gjald það 
mætti vera ofurlítið, t. d. 5 aura á hverja vog (kílógramm), sem enginn gæti 
kallað tilfinnanlegt, og mundi auk þess fást inn aftur eða græðast á meiri og betri 
ull af fénu, einmitt fyrir baðanirnar, auk þess sem féð yrði vænna, meiri eign í 
því, að fráskilinni ullinni, og væri þá vel að verið.

Lagafrumvarp um slíkt útflutningsgjald verður nú lagt fyrir þingið jafn- 
hliða þessu.

Baðanirnar samkvæmt lögunum frá 1903 voru og fjáreigendum engan 
veginn ódýrar eins og þeitn var fyrir komið, bæði vegna hins mikla eldiviðar 
sem gekk til suðu baðlyfsins, og innistöðunnar á fénu á eftir, sérstaklega í beitar- 
sveitunum. En með því fyrirkomulagi, sem til er ætlast í lagafrumvarpis þessu, 
verður innistaðan óþörf til útrýmingarinnar, og ekki er ólíklegt, að fá megi ódýr- 
ara og þægilegra baðefni en tóbakið, og þó eins gott. Loks legst ekki meiri 
kostnaður á sveitarsjóðina og sýslusjóðina, með fyrirmælum lagafrumvarps þessa, 
en á þeim liggja nú og á þá má leggja, samkvæmt ákvæðum núgildandi laga frá 
8. nóvbr. 1901 og eldri laganna frá 5. janúai; 1866 og 4. marz 1871, sem nú er 
beitt til að stemma stigu fyrir útbreiðslu kláðans.

Með því að drepið hefir nú verið á öll aðalatriði frnmvarps þessa og 
tilgang þess, þykir ekki þurfa að gera athugasemdir við hverja grein frumvarps- 
ins fyrir sig. Þess skal að eins getið, að lagaákvæðum þeim, sem nú eru í gildi 
um varnir gegn fjárkláða, er að eins frestað, að svo miklu leyti, sem þau geta 
ekki samrýmst lagafrumvarpi þessu.

Loks hefir þótt rétt, að fella lögin frá 1903 alveg úr gildi, með því að 
þeim muni ekki verða beitt úr þessu.


