
Nd. 756. Nefndarálit

um frumvarp til laga um sauðfjárbaðanir (þingskj. 441).

Frá minni blutanum.

: Minni hlutinn légguf til. að þetta frumvarp verði felt, og telur til þess
þær höfuðástæður, sém hjer fara á eftir.

Löggjöfin getur eigi blutast til um, að hver maður reki atvinnu sina 
sem hyggilegast, og þá eigi fremur búskap en annað. Því að seint mundi 
lokið þeirri lagasmið, enda eigi bafið yfir allan efa, að aðrir beri eigi siður 
skyn á þessi mál en löggjafarnir. Hirðing sauðfjár er engin undantekning i 
þessu efni. Það er og kynlegt, að sétjá eigi lög um annað áhrærandi hirðing 
ijárins 'eii þrifnað, óg þó einkum að Setja þá eigi þrifnaðarlög um fleira en 
böð. ’Annað mál er það, þótt löggjöf hlutist til um þá atburði, er fela i sjer 
almenna hættu fyrir heilar atvinnugreinar, eða gjörvalt landið. Má þar til 
telja kláðann á sviði sauðræktarinnar og jafnvel bólusetning við bráðafári. 
En nú eru þrifaböð, það er að segja eitt bað á ári,' engin trygging gegn fjár- 
kláða, og höfum við þar til ótviræðar sannanir og orð Magnúsar Einarssonar 
dýralæknis, sem er maður vel að sjer og áhugamaður um öll slik mál. Má 
þvi óhætt byggja á orðum hans um þessi efni.

Þessi rök renna til þess, að lögboðin þrifaböð eru óþörf, og að þau 
eru á þvi svæði, sem löggjöf á eigi að skifta sjer af. Mætti með góðum rök- 
um halda því fram, að miklu nær lægi að fyrirskipa bólusetning við bráða- 
fári, eður og setja lög um Ijós og loft í fjárhúsum.

Enn er það ótalið, að mikill meiri hluti af óskum landsmanna hneig 
að samþyktarlögum, svo mikill meiri hluti, að þær stefndu nálega allar þangað. 
Þykir okkur þá harla illa eiga við að setja nauðungarlög um þann hlut, sem 
landsmenn hafa viljað fá heimild til að gera samþyktir um, og teljum meiri



líkur til, að mönnum þyki ilt undir að búa. Yrði nú þar að auki öllu eftirliti 
slept, þá yrði lög þessi aldrei annað en pappir og prent. Þarf þó sist að 
fjölga óþörfum lögum, sem enginn hlýðir.

Alþingi, 6. september 1913.
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