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um frum varp til laga um heim ild fyrir rík isst jórnina  til að taka í s ínar hendur
alla sölu á hrossum  til útlanda, svo og útflutning þeirra.

F rá  landbúnaðarnefnd.

E in s  og kunnugt er hefir landsst jórnin  haft á hendi einkasölu á hrossum 
til útlanda siðastliðin 3 ár.

F ru m varp  það, sem h jer ræðir um, er því ekkert nýmæli i að a la tr iðu n u m ; 
þvert á móti, bæði þeir, sem hafa haft á hendi fram kvæ m d laganna, og hrossa- 
eigendur, sem hafa átt við lögin að búa, hafa orðið talsverða reynslu í þessu efni.

S am k væ m l núverandi horfum og reynslu undanfarinna ára, virðist m ark -  
aðurinn fyrir íslensk hross, einkum smærri hrossin, mjög tak m ark aðu r;  það hefir 
því reynst ókleift að kom ast að þolanlegum sam ningum  við hestakaupm enn í 
D anm örku  og Bretlandi, nem a því að eins, að þeir hefðu einkainnflutning á ís- 
lenskum hestum, svo að þeir ættu ekki á hættu að verða undirboðnir. 1 öðru 
lagi befir m arkaðsverð  íslenskra hrossa í D anm örku  og Bretlandi verið m jög 
m ism unandi, eftir stærð þeirra og kyni, svo að á talsverðum fjárupphæ ðum  hefir 
oltið, hvort og hvernig hrossin  hafa verið greind til útflutnings. Þetta verður 
tæplega gert til h litar af  einstaklingum eða fjelögum, sem hafa að eins um ráð 
yfir tiltölulega fáum hrossum  hvert, eins og venjulegt var fyrir stríðið.

Þ að  virðist þvi óhætt að fullyrða, að söluverð íslenskra hrossa erlendis 
hafi orðið, eftir þeim skýrslum , sem fyrir liggja, mun hærra síðastliðin 3 ár en ella 
mundi hafa orðið, e f  engin einkasala  hefði átt s jer  stað. Reynslan frá síðastliðnu 
ári og núverandi horfur benda heldur ekki á, að aðstaðan sje breytt i nokkrum  
verulegum atriðum , að því er snertir útflutning og sölu á hrossum  erlendis.

Á hinn bóginn verður þvi ekki neitað, að fram kvæ m dir innanlands og
fyrirkom ulag það, er útflutnings- og hrossasölunefnd hafa valið, hefir í ým sum  
atriðum verið m jög á annan veg en hrossaeigendur hefðu k osið ;  en þar eð það 
er að eins fyrirkom ulagsatriði,  s jer nefndin ekki ástæðu til að fjö lyrða um það 
að sinni, en m un víkja að því siðar, ef frumvarp þetta nær fram að ganga.

Nefndin leggur til, að st jórnin leitist árlega fyrir b já  sýslunefndunum í 
hrossah jeru ðum  landsins, um hvort þær óski, að landsstjórnin hafi sóluna á bendi, 
og að m eiri hluti sýslunefndanna ráði þar úrslilum . Betta virðist eðlileg og ó- 
brotin aðferð, til þess að fá vitneskju um sk oðanir  hrossaeigenda í þessu máli. 
Nefndin leggur því til, að frum varpið verði sam þykt með þessari

B R E Y T IN G A R T IL L Ö G U .

1. gr. orðist svo:
R ikisst jórn inni heim ilast að taka í sínar hendur alla  sölu á hrossum  til 

útlanda, svo og flutning þeirra, ef sýslunefndir í meiri b luta  hrossah jeraðanna



æ skja  þess. R ikisst jórn in  getur sett með reglugerð eða reglugerðum nánari ákvæði 
h je r  að lútandi.
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