
Id. 138. Frumvarp
til laga um dýralækna.

Flutningsm enn: Sigurður Sigurðsson og Einar Arnórsson.

1. gr.
Dýralæknar skulu vera sjö á landinu, einn i Reykjavík og nágrenni 

(Gullbringu- og Kjósarsýslu), annar i Borgarfjarðarhjeraðinu, Snæfellsnessýslu 
og Dalasýslu, þriðji á VestQörðum (Barðastrandarsýslu, ísaQarðarsýsIum og 
tveim ur nyrstu hreppunum  i Strandasýslu), Qórði i Húnavatns- og Skagafjarð- 
arsýslum og Strandasýslu (að Kaldrananesshreppi), fimti i Eyjaljarðarsýslu, 
ásamt Akureyri og Þingeyjarsýslunum, sjötti í Múlasýslunum og Austur-Skafta- 
fellssýslu, og sjöundi á Suðurlandsundirlendinu (Árnes- og Rangárvallasýslu) 
ásamt Vestur-Skaftafellssýslu.

Stjórnarráðið skipar þá og kveður á um  búslað þeirra.
Dýralæknirinn i Reykjavík, er nefnist landsdýralæknir, skal jafnfram t 

vera aðalráðunautur stjórnarráðsins i heilbrigðismálum búpenings, og hafa 
fyrir þess hönd eftirlit með embættisfærslu annara dýralækna.

Takm örkum  hjeraðanna má stjórnarráðið breyta með ráði landsdýra-
læknis.

2. gr.
Laun landsdýralæknis skulu vera 2000 kr. á ári, en hjeraðsdýralækna 

1500 kr. til hvers þeirra. Launin greiðist úr rikissjóði.
3. gr.

Þegar dýralæknir ferðast í þarflr hins opinbera, fær hann ú r ríkissjóði 
5 krónur fvrir bvern dag, sem hann er að heiman, og að því skapi fyrir bluta 
ú r degi. Ferðakostnaður skal honum  endurgoldinn eftir fyrirm ælum 4. gr. 
i lögum 2. febr. 1894, um aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslum anna, 
bæjarfógeta o. s. frv.

4. gr.
Þá er dýralæknir ferðast i þarfir einstakra m anna, skal sá, er ferðar- 

innar beiðist, fá honum ókeypis fararbeina og fæði, eða endurgjalda honum  
ferðakostnað eflir fyrirmælum 3. gr. þessara laga um ferðakostnað.

5. gr.
Stjórnarráðið setur Iandsdýralækni og hjeraðsdýralæknum erindisbrjef 

og ákveður i þvi starfssvið þeirra, þar á meðal það, að skylt sje dýralæknum 
árlega, eftir nánara tilteknu fyrirkomulagi, að senda Iandsdýralækni skýrslur



um alidýrasjúkdóma, hverjum úr sinu umdæm i, og sem ur hann úr þeim að- 
alskýrslu, er birt sje árlega á kostnað þess opinbera.

6. gr.
Lög um dýralækna, 3. nóv. 1915, eru hjer með úr gildi num in.

G r e i n a r g e r ð .
Með aukinni menningu, betri meðferð á fjenaði og hærra verði á öll- 

um búpeningi verður það óumflýjanlegt að fjölga dýralæknum. Hjer er ráð- 
gert, að þeir verði sjö, og mega þeir ekki færri vera. — Nokkurn kostnað hef- 
ir þessi dýralæknafjölgun i för með sjer, en í raun  og veru er sá kostnaður 
hverfandi i sam anburði við það gagn, er þeir geta gert. Laun dýralæknisins 
borgast með þvi, að hann bjargi 1—2 stórgripum trá bana eða langvinnum 
krankleik, með þvi verði, sem nú er á fjenaði.

Hins vegar er á það að líta, að dráttur hlýtur að verða á fram kvæmd 
laga um þetta efni, þar sem engir islenskir dýralæknar eru nú til, aðrir en 
þeir, sem sitja i þessum fjórum dýralæknaem bættum , sem stofnuð hafa verið. 
E r hjer þvi eigi að ræða um aukin útgjöld fvrir rikissjóðinn í bráð, eða með- 
an enginn dýralæknir er til í þessi nýju embætti. En lög um fjölgun dýra- 
lækna, svo sem frum varpið ráðgerir, m un hins vegar ýta undir unga menn, 
að gefa sig við dýralæknisnámi. Og eftir 4 —6 ár má þá gera ráð fyrir, að þess- 
ir menn verði fullnuma og undir það búnir að setjast í embættin, En ef það 
verður dregið á langinn að setja lög um þetta efni, þá dregst einnig hitt, að 
m enn búi sig undir staríið eða læri til dýralæknis.

Launaupphæðin er sett hjer eins og launin eru ákveðin í núgildandi 
lögum um dýralækna. En þvi er sjálfsagt að breyta, ef launafrum varp stjórn- 
arinnar nær fram að ganga á þessu þingi. Laun hjeraðsd}rralækna er eðlileg- 
ast að sjeu svipuð og laun annara hjeraðslækna.

Margra hluta vegna er nauðsynlegt, að einn dýralæknirinn sje yfir- 
maður hinna, og þá um leið ráðunautur landsstjórnarinnar í þeim málum , er 
varða dýralækna og dýralækningar. Er þá og rjettmætt, að bann hafi hærri 
laun um leið en hinir.

Skýrslur þær, er ræðir um í 5. gr. frum varpsins, geta orðið til mikils 
gagns, einkum þegar þeim er safnað af dýralæknum , er- kynst hafa alidýra- 
sjúkdóm unum , hver i sinu umdæmi. E r með því fengin trygging fyrir, að þær 
verði rjettar og yfir höfuð ábyggilegri heldur en áður var, meðan þessum 
skýrslum var safnað samkvæmt lögum um skýrslur um alidýrasjúkdóma, frá 
20. okt. 1905, er num in voru úr gildi með lögum nr. 48, 26. okt. 1917.

Sjálfsagt virðist, að dýralæknirinn á Suðurlandsundirlendinu sje bú- 
settur i sveit, á hentugum stað, og hafi ráð á jörð til ábúðar. Sama mætti og 
segja um dýralæknirinn í Borgarfjarðarhjeraðinu, Dala- og Snæfellsnessýslu 
og dýralæknana norðanlands og austan. Gætu þeir þá, ef þeir ættu ráð á jarð- 
næði, haft hjá sjer minni háttar dýraspítala og tekið skepnur til lækninga heim 
til sin. Kæmu dýralæknarnir þá að enn meiri notum  en ella.


