
Ed. 320. F rn invarp

til laga nm d}rralækna.

(E ftir  3. umr. í N d .)

1. gr.

Dýralæknar skulu vera sjö á landinu, einn i Reyk javík  og nágrenni 
(Gullbringu- og Ivjósarsýslu), annar í Borgarfjarðarhjeraðinu, Snæfellsnessýslu 
og Dalasýslu, þriðji á Yestfjörðum  (Barðastrandarsýslu, ísafjarðarsj'slum og 
tveim ur nyrstu hreppunum í Strandasýslu), fjó rð i í Húnavatns- og Skagafjarð- 
arsýslum og Strandasýslu (að  Kaldrananesshreppi), fim ti í Eyjafjarðarsýslu, 
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 bústað þeirra.
Dýralæknirinn í R e }k jav ík , er nefnist landsdýralæknir, skal jafnfram t 

vera aðalráðunautur stjórnarráðsins í heilbrigðism álum  búpenings, og hafa 
fyrir þess hönd eftirlit m eð embættisfærslu annara dýralækna. Svo skal hann 
og, eftir nánari fyrirm ælum  stjórnarráðsins. halda uppi 1— 2 mánaða náms- 
skeiði á vori hverju fyrir þá, er vilja kynna sjer m eðferð algengustu alidýra- 
sjúkdóma eða meiðsla. Kostnaður við  húsnæði og áhöld, er námsskeiðið þarfn- 
ast, greiðist úr ríkissjóði.

Takm örkum  hjeraðanna má stjórnarráðið breyta m eð ráði Iandsdýra-
læknis.

2. gr.

Laun landsdýralæknis og hjeraðsdýralækna skulu ákveðin i lögum um 
laun embættismanna.

3. gr.

Þegar dýralæknir ferðast í þarfir hins opinbera, fær hann úr rikissjóði 
5 krónur fvrir hvern dag, sem hann er að heiman, og að því skapi fyrir hluta 
úr degi. Ferðakostnaður skal honum endurgoldinn eftir fyrirm æ lum  4. gr. 
í lögum 2. febr. 1894, um aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslumanna, 
bæjarfógeta o. s. frv.

4. gr.

Þá er dýralæknir ferðast i þarfir einstakra manna, skal sá, er ferðar- 
innar beiðist, fá honum ókeypis fararbeina og fæði, eða greiða honum75|kr. 
fy rir hvern dag, sem l hann^er að heiman i þeirra erindum, og ferðakostnað 
að auki eftir fyrirm ælum *3. gr. þessara laga um ferðakostnað.



5. gr.

Stjórnarráðið setur landsdýralækni og hjeraðsdýralæknum erindisbrjef 
og ákveður í þv í starfssvið þeirra, þar á m eðal það, að skylt sje dýralæknum  
árlega, eftir nánara tilteknu fyrirkom ulagi, að senda landsdýralækni skýrslur 
um alidýrasjúkdóma, hverjum  úr sínu umdæmi, og semur hann úr þeim  að- 
alskýrslu, er birt sje árlega á kostnað þess opinbera.

6. gr.

Breyting sú á skipun dýralæknaumdæmanna, er ræðir um í 1. gr.f 
kem ur til fram kvæ m da ja fnóðum  og menn verða skipaðir í hin nýju embætti.

7. gr.

L ög  um dýralækna, 3. nóv. 1915, eru hjer m eð úr gildi numin.


