
Ed. S37. Frumvarp

til laga um sauðfjárbaðanir.

(Eflir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Þrifaböðun skal árlega fara fram á öllu sauðfje á landinu á tímabilinu 

frá 1. nóvember til 15. janúar.



2. gr.
Skyldur er hver Qáreigandi að framkvæma böðun á öllu þvi sauðQe, 

sem hann heflr undir höndum, og hlíta eftirliti þvi, sem getur um i 6. gr.

3. gr.
Stjórnarráðið annast um árlega pöntun á nægilegum baðlyíjum fyrir 

landið, og skal það ákveða, hvaða baðlyf nota skuli, og jafnframt gefa út greini- 
legar leiðbeiningar um meðferð og notkun þeirra. Stjórnarráðið annast jafnframt 
um, að baðlyfin verði flutt á þær hafnir, sem hreppsnefndir óska þegar þær 
senda pöntun.

4. gr.
Stjórnarráðið auglýsir i blaði þvi, sem flytur stjórnarvalda auglýsingar, 

hvaða verð sje á baðlyfjum þeim, sem panta á hvert ár, svo snemma, að nægur 
tími sje fyrir hreppsnefndir til undirbúnings.

ð. gr.
Hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu hver i sinu umdæmi annast útvegun 

baðlyfja og sjá um, að allir íjáreigendur i hreppum eða kaupstöðum hafi pantað 
næg baðlyf á sauðfje sitt svo snemma, að pöntun þeirra geti komist til stjórnar- 
ráðsins fyrir 1. júlí ár hvert. Skulu sauðfjáreigendur jafnframt borga bað- 
lyfin og þeir gera pöntun. En farist það fyrir, að einhver greiði andvirði bað- 
lyfjanna til sveitarstjórnar, skal hún greiða það úr sveitarsjóði til bráðabirgða. 
En innheimta skal það hið allra fyrsta og fylgir þvi lögtaksrjettur.

6. gr.
Hreppsnefndir í hveijum hreppi og bæjarstjórnir i kaupstöðum skipa fyrir 

um, hvenær baða skuli innan þess timatakmarks, er til er tekið i 1. gr., og hafa 
eftirlit með að allir baði. Að öðru leyti gefur stjórnarráðið út reglur til leiðbein- 
ingar um baðanir, og skulu hreppsnefndir og bæjarstjórnir gæta þess, að reglun- 
um sje fylgt.

7. gr.
Nú fyrirskipar stjórnarráðið baðanir á sauðíje til útrýmingar Qárkláða á 

stærri eða minni svæðum samkvæmt 1. gr. laga nr. 40, frá 8. nóvbr. 1901, og 
skal þá framkvæmd þessara laga frestað á því svæði, sem útrýmingarböðun fer 
fram, svo lengi sem þurfa þykir og stjórnarráðið ákveður.

8. gr.
Brot gegn 2. og 5. gr. varða sektum, frá 10—100 kr., sem renna í sveitar- 

sjóð, þar scm brotið er framið. Skal farið með þau mál sem almenn lögreglumál.


