
Nd. 615. Nefndarálit

um frumv. til laga um útr^'ming fjárkláðans. *
Þegar ráðist var i framkvæmdir til algerðrar útrýmingar fjárkláðans á 

árunum 1903—1907 undir forustu hins norska kláðalæknis Myklestads, væntu 
margir þess að lánast mundi að gera landrækan þennan skæða óvin sauðfjár- 
ins, sem tugum ára saman hafði legið hér í landi og unnið fjáreigendum stór- 
tjón, sem ekki verður tölum talið. Flestir höfðu þá skoðun, að mistökin á 
kláðaútrýmingunni á fyrri árum stöfuðu af þvi, að skoðanirnar höfðu verið 
svo skiftar um það, hverri aðferð skyldi beitt. Sumir höfðu þá haldið fram 
niðurskurði fjárins á grunuðu svæðunum sem hinni einu fulltryggu útrýming. 
Aðrir fylgdu lækningum. Á ofanverðri siðustu öld átti niðurskurðurinn enga 
formælendur lengur. Allir höfðu þá snúist að lækningunum. Þá var og fyrst 
fengin full þekking á eðli kláðans og lækningakrafti hinna ýmsu baðlyíja. Engu 
að síður fór útrýmingin í handaskolum. Án efa má telja orsök þess meðal 
annars þá, að kláðinn var orðinn útbreiddari en nokkurn varði, svo að þótt 
lækning tækist nokkurn veginn á þeim svæðum, sem tekin voru fyrir, þá lifði 
kláðinn annarstaðar, þótt litið bæri á i svip, og breiddist svo út er frá leið.

Þessi mistök öll leiddu til þess, að sú skoðun varð ráðandi úr alda- 
mótunum, að ekki væri um annað að ræða en að beina atlögunniað kláðanum 
umaltland, eða þvi sem næst, ef nokkur von ætti að vera um, að geta gert bann 
landrækan. Að þvi stefndu útrýmingartilraunirnar siðustu, sem vér nefndum 
i upphafi. Er það án efa hin langrækilegasta lækningatilraun á fjárkláðanum, 
sem fram hefur farið hér á landi. Árangurinn varð og sá, að heita mátti að 
kláðans gætti eigi eða skaðsamlegra afleiðinga hans hin næstu missiri. Hins 
varð þó því miður brátt vart, að aldauða var hann ekki. Látum vér um það 
efni nægja að visa til hinnar rækilegu ritgjörðar Magnúsar d5rralæknis Einars- 
sonar (»Fjárkláðinn«), sem útbýtt hetur verið hér í deildinni. Þess viljum vér 
að auki láta getið, að i siðasta mánuði hafa stjórnarráðinu borist skeyti um 
það, að nýlega hefur orðið kláða vart bæði i Suður-Múlas^slu og Skagafjarð- 
arsýslu. Er því valt að treysta þvi, að nokkur sveit landsins sé áreiðanlega 
kláðalaus.

Þótt vissa sé þannig fengin um það, að þessi atlaga að kláðanum nægði 
eigi til þess að vinna á honum til fulls, þá er hún þó Ijós sönnun þess, að á- 
stæðulaust er að leggja árar i bát í baráttnnni við ijárkláðann. Miklu frem- 
ur má segja, að fjáreigendur hafi nú fengið allan nauðsynlegan undirbúning 
til þess að kunna full tök á þvi, hvernig útrýmingunni beri að haga.

Svo hefir landsstjórnin og litið á þetta mál, og þess vegna, með ráði 
dýralæknis, lagt fyrir alþingi trumvarp það, sem hér er um að ræða. Bæði 
blaðagreinar og þingmálafundaályktanir viðsvegar að, sýna, að allmikill og al- 
mennur áhugi í sömu átt, er nú vakandi hjá bændum. Að eins má segja, að 
menn séu ekki enn á eitt sáttir um það, hverri aðferð beri að beita við út- 
rýminguna.

Ýmsir, sem um þetta mál hafa ritað eða rætt, halda þvi fram, að 
heppilegast muni vera að lögskipa almennar kláðabaðanir einu sinni á vetri 
um næstu 5—10 ár. Telja þeir nálega vist, að á þann hátt mundi kláðanum 
verða útrýmt. Byggja þeir það á þvi, hve mikið vanst á með einni böðun 
undir stjórn Myklestads.



Dýralæknirinn litur hinsvegar svo á, að tvibððun með stuttu millibili 
sé sjálfsögð, en að einböðun veiti enga tryggingu, þótt notuð sé mörg ár i röð. 
Vísum vér til röksemda hans um þetta i áðurnefndu riti hans.

Oss dylst eigi, hvilíkur ávinningur það væri, ef treysta mætti þvi, að 
einböðun fjárins á vetri i nokkur ár væri fulltrygg, hvort heldur litið er á 
fyrirhöfnina eða kostnaðinn. Þá félli þessi böðun saman við alment þrifabað, 
sem þarf að komast á sem föst búvenja, jafnsjálfsögð og hver önnur umönn- 
un fyrir góðri hirðing og fóðrun fjárins. Tvíböðun veldur aftur á móti óhjá- 
kvæmilega meiri fóðureyðslu. Gæti það orðið alldýrt, einkum þar sem svo 
hagar til, að treysta verður á útbeit. En þar sem vér föllumst á þá skoðun 
dýralæknis, að tviböðun sé miklu líklegri til algerðrar útrýmingar kláðans, þá 
viljum vér leggja til, að frumvarpi stjórnarinnar sé fylgt í því efni og að sú 
stefna sé upp tekin nú þegar, því að dráttur á framkvæmdum þessum getur 
orðið að miklu ógagni. Má færa fyrir þvi ýmsar ástæður. Fyrst er þess að 
gæta, að vænta má að kláðinn mundi ella breiðast út og magnast á ný og 
fyrir það verða miklu verri viðfangs. - Annað hitt, að enn er fjáreigendum 
flestum i fersku min'ni, hver vágestur kláðinn er og hafa þvi vakandi auga á 
útrýmingunni. En með lækningakáki kynni honum að verða haldið í skeíj- 
um, svo að hættan gleymdist smátt og sniátt og áhuginn á útrýmingunni 
dofnaði þá að sama skapi. En fullan skilning á hættunni, sem af kláðanum 
stafar og almennan áhuga á algerðri lækning teljum vér eitt af aðalskilyrðum 
þess, að vænta megi að útrýmingin lánist. Enn má nefna það hið þriðja 
móti frestun útrýmingarinnar, að til er enn í fullu fjöri fjöldi manna viðsvegar 
um land, sem stóðu fyrir útrýmingartilraununum siðustu og standa því óliku 
betur að vigi að takast nú á ný á hendur slíka umsjón, en aðrir menn óvanir 
þeim tökum, sem vænta má aö til yrði að taka eingöngu eða að mestu, et 
mörg ár líða hér eflir án þess ný útrýming sé hafin. Af þessum ástæðum og 
fleirum, teljum vér það mjög misráðið, ef eigi er undinn bráður bugur að 
útrýmingunni.

Nefndin getur að miklu leyti fallist á stefnu frumvarpsins um tilhögun 
útrýmingarinnar. Teljum vér réttast að stjórnin hafi með ráði dýralæknis alla 
aðalumsjón og framkvæmdarvaldið, til þess að föst stefna sé i lækningunum, 
hin sama um land alt.

Um greiðslu kostnaðarins, sem af útrýmingunni leiðir, höfum vér aftur 
á móti að nokkru leyti aðra skoðun en þá, sem kemur fram i frumvarpinu 
og athugasemdunum, er því fylgja. Ráðum vér því til alvarlegra breytinga á 
frumvarpinu um það atriði.

Vér teljum eigi fært að ætla landssjóði allan kostnað af útrýmingunni 
eins og við útrýmingartilraunirnar siðustu, jafnvel þótt það hefði að ýmsu 
leyti verið eðlilegast, þar sem þetta miðar til að tryggja og efla hinn veiga- 
mesta aðalatvinnuveg landsins. Eflist þá um leið gjaldþol manna og tekju- 
vonir landssjóðs. Hins vegar er þess að gæta, að útrýming fjárkláðans er 
fyrst og fremst fjáreigendunum til hagsmuna þegar i stað og útrýmingarbað- 
anirnar spara þeim alment þrifabað það árið, sem þær fara fram. Þessvegna 
leggjum vér til að fjáreigendur leggi fram alt andvirði baðlyfjanna. Jafna 
sveitarstjórnir því niður i hreppunum i réttri tiltölu við sauðQáreign hvers 
einstaks manns, annast innheimtu þess og koma þvi til s^^slumanna. Vér ótt- 
umst alls eigi undanskot undan böðun, þótt fjáreigendur eigi þannig sjálfir að 



greiða andvirði baðlyfja hver i sínar kindur. Fyrst og fremst er.áhugi fjár- 
eigenda flestra svo mikill á útrýming kláðans, að þeir vilja ekki eiga það á 
hættu að útrýmingin misheppnist fyrir lítilfjörlegan, imyndaðan stundarhag af 
þvi að komast hjá að kosta til baðlyfja. Auk þess mundi þeim sárfáu mönn- 
um, sem svo væru skammsýnir, ekki haldast uppi nein undanbrögð vegna á- 
huga annara, sem er það Ijóst, að af því gæti leitt, að útrýmingartilraunin 
yrði gagnslaus. Og enn er þess að gæta, að gert er ráð fyrir rækilegu eftirliti 
við baðanirnar hjá hverjum einasta fjáreiganda, er meðal annars ættu að sjá 
um, að hver kind komi fram til böðunar. Yrði það eftirlit hægra fyrir það, 
að baðanirnar fara að sjáltsögðu fram á þeim tima árs, er fé er alt i húsum.

Þar sem vér leggjum það til, eins og að framan greinir, að fjáreigendur 
borgi að öllu leyti andvirði baðlyfjanna, þá leiðir af sjálfu sér, að ekki þarf að 
bæta landssjóði ’upp með ullartolli baðlyfjaverð. Vér kunnum betur við, að 
þar sé beinlínis greitt alt sem þarf, en hvorki meira né minna. Hverfur þá 
öll handahófsáætlun um það, hve hár sá tollur þyrfti að vera og hverjar tekju- 
vonir landssjóðs yrðu af honum. Auk þess höfum vér þegar orðið þessvarir, 
að megn óánægja hefir alment risið gegn ullartolli og líta ýmsir svo á, að 
þetta sé byrjunarspor að föstum tolli á þessa vöru og því sé réttara að láta 
þetla spor óstigið.

Um baðlyfjakostnaðinn viljum vér ennfremur geta þess, að dýralæknir 
hefir sagt oss, að örugg baðlyf megi fá fyrir 5 aura virði í 1 bað á hverja 
kind, þegar jafnmikið er keypt i einu og hér er um að ræða. Samkvæmt því 
ætti baðlyf til tviböðunar alls sauðfjár á landinu að kosta 60—70 þús. kr. eftir 
áætlaðri tölu fjárins.

Þá er eftir að minnast á eftirlitið með böðunarframkvæmdunum og 
kostnaðinn af því.

Við föllumst á fyrirmæli frumvarpsins um skipun kláðalækna og bað- 
ara. En jafnframt þætti oss þá eðlilegast, að þóknunin til þeirra væri að öllu 
leyti greidd úr landssjóði. En tii þess að baka landssjóði eigi tilfinnanleg út- 
gjöld at þessu, leggjum vér til, að þeim sé að hálfu leyti borgað úr sýslu- 
sjóðum og sveitarsjóðum eða bæjarsjóðum. Höfum vér gert áætlun um, að 
þessi kostnaður nemi 20—25 þús. kr. Þetta yrðu þá einu útgjöldin, sem lands- 
sjóður hefði af útrýmingunni samkvæmt þessum lögum.

Samkvæmt því, sem að framan greinir, leggjum vér til að deildin sam- 
þykki þessar

BREYTINGARTILLÖGUR:

1. Við .2. gr. í stað: »eða fleiri« komi: eða tvo.
2. 3. gr. orðist þannig:

Kláðalæknum og böðurum ber að haga störfum sinum eftir því sem 
reglugerðin mælir fyrir. Þar skal ákveða kaup kláðalækna og baðara og ann- 
an tilkostnað þeirra. Skal kaup kláðalækna ekki vera hærra en 5 kr. ogbað- 
ara ekki hærra en 3 kr. fyrir dag hvern, sem þeir eru að heiman við þessi 
störf. Kláðalæknum skal borgað að hálfu úr landssjóði og að hálfu úr s^slusjóði, 
en böðurum að hálfu úr landssjóði og að hálfu úr sveitarsjóði eða bæjarsjóði. 
Reikningar kláðalækna ásamt umsögn sýslunefnda, og baðara ásamt umsögn 
hreppsnefnda eða bæjarstjórna skulu sendir stjórnarráðinu til úrskurðar.



Landsstjórnin annast kaup á baðlyfjum, flutning þeirra á viðkomustaði 
strandferðaskipanna, vátrygging, uppskipun, geymslu og afhending. Öllum 
baðlyfjakostnaði skulu hreppsnefndir eða bæjarstjórnir jafna niður á fjáreigend- 
ur eftir fjártölu. Innheimta hreppsnefndir eða bæjarstjórnir gjald þetta og 
senda sýslumönnum eftir nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

Neðri deild alþingis, 8. april 1911.

Jón Jónsson frá Hvanná, Hálídán Guðjónsson,
formaður. skrifari og framsögumaður.

Pétur Jónsson, Einar Jónsson, Þorleifur Jónsson,
(með fyrirvara). (með fyrirvara). (með#fyrirvara).


