
Ed. 453. Nefndarálit

um frumvarp til laga um ráðstafanir til að eyða rotlum með eitri. (Þing- 
; skjal 170).

Nefndin hefir athugað frumvarpið og er álit hennar á þessa leið:
Rottur munu nú vera i öllum kaupstöðum landsins, i nokkrum hinum 

. stærri kauptúnum og ennfremur i nágrenni þessara staða. Gera þær hér á 
I landi, eins og annarsstaðar, allmikinn usla á eignum manna, og er það því 
| þýðingarmikið mál, að geta fækkað þeim til mikilla muna eða helzt útrýmt 
j þeim algerlega, og það eigi að eins fyrir einstaklingana, heldur einnig fyrir 
i sveitarfélögin og landið alt. En reynsla annara þjóða sýnir, að þetta er örð- 
i ugt verk og kostar mikið fé.

Vér litum svo á, að frumvarp þetta leggi helzt til þungar byrðar á 
í hlutaðeigandi sveitarsjóði með því að lögbjóða ákveðnar, dýrar útrýmingartil- 
! raunir næstu 6 árin alstaðar, þar sem rottur nú eru, og skella öllum kostnað- 
j inum á þá, enda hefir stærsta sveitarfélag landsins, Reykjavík, mótmælt þvi, 
j að frumvarpið verði að lögum að þvi er Reykjavik snertir. Þá álitum vér 
] réttlátara og sanngjarnara að kostnaðurinn skiftist á þá aðila alla, er hag hafa 
j af útrýmingunni, t. d. á þá leið, að húsráðandi greiði x/» hluta kostnaðarins, 
i sveitarsjóður V# og landssjóður lz3. Er þetta í samræmi við lagaákvæði þau, 
; er nú gilda um þetta mál i Danmörku.

Ennfremur er mál þetta lítið undirbúið, þar sem allar áreiðanlegar 
j upplýsingar vantar um hve viða rottur eru hér á landi, og áætlanir um hve 
í mikið gagngerðar útrýmingartilraunir muni kosta.



Þá hefir komið til tals i nefndinni, að breyta frumvarpi þessu í trum- 
varp til heimildarlaga fyrir sveitarstjórnir til að gera samþyktir um útrýmingu 
rotta, en nefndin álitur að slikt muni verða kák. Annarsvegar mundu menn 
horfa i kostnaðinn, nema allriflegum styrk væri heitið úr landssjóði, en hins- 
vegar mundi all-víða verða óhjákvæmilegt, að koma á samvinnu milli fleiri 
sveitarfélaga, til þess útrýmingartilraunirnar yrðu að gagni, en sú samvinna mundi 
reynast örðug.

Nefndin ræður þvi háttvirtri deild til að fella frumvarpið, en skorar 
jafnframt á stjórnina, að leita nákvæmra upplýsinga um útbreiðslu rottanna 
hér á landi, um eignatjón það, er þær gera, og um kostnað við rækilegar út- 
rýmingartilraunir, en leggja síðan fyrir næsta þing (ef unt er, væntanlegt 
aukaþing á næsta ári) frumvarp til útrýmingarlaga, þar sem heitið sé hæfilega 
háum styrk úr landssjóði til útrýmingartilraunanna.

Samkvæmt þessu leyfir nefndin sér að bera fram svohljóðandi

TILLÖGU
til þingsályktunar um ráðstafanir til að útrýma rottum.

Efri deild alþingis skorar á landsstjórnina, að semja og leggja 
fyrir næsta alþingi frumvarp til laga um ráðstafanir til að útrýma 
rottum.

Efri deild alþingis, 1. apríl 1911.
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