
278. I íÖr

um berklaveiki i nautpeningi.

(Afgreidd frá Ed. 5. apríl).

1. gr.
Með lögum þessum er öllum þeim, sem eiga eða hafa undir hendi 

nautgripi, gert að skyldu að tilkynna dýralækni hið fyrsta að hægt er öll þau 
sjúkdómstilfelli hjá nautpeningi, sem vekja grun um berklaveiki, sam kvæm t 
leiðarvisi, sem atvinnum álaráðuneytið  læ tur semja og útbýta, og skal hann þá 
sjá um , að rannsókn  fari fram svo fljótt sem við verður komið.

2. gr.
Kostnað þann, sem af slikri rannsókn leiðir, hvort sem dýralæknir 

f ram kvæ m ir hana sjálfur eða telur öðrum , skal eftir nánari ákvæðum  at- 
v innum álaráðuneytisins greiða úr rikissjóði, ef s júkdóm urinn  reynist berklaveiki; 
ella greiðist hann  að hálfu af hvoruni, eiganda grips og rikissjóði.



3. gr.
Nú reynist nautgripur berklaveikur, og skal þá dýralæknir strax til- 

kynna það simleiðis a tv innum álaráðuneytinu. E r  ráðuuey tinu  þá heimilt, með 
ráðum  dýralæknis, að fyrirskipa n iðurskurð  á h inum  sjúku gripum  og sótt- 
hreinsun eftir þörfum. N iðurskurð skal að jafnaði fyrirskipa, ef um  fáa gripi 
er að ræða, og ávalt, ef gripirnir teljast hættulegir vegna opinna, smitandi 
berkla, Sjeu sjúku gripirnir aftur á móti svo margir, að ekki þyki gerlegt að 
skera alt niður, enda ekki nauðsynlegt vegna smithættu, heimilast ráðuneyt- 
inu að fyrirskipa einangrun nautgripa á litlu eða stóru svæði, svo sem einum 
bæ eða fleirum sam an, heilum hreppi eða sýslu, og mega nautgripir þá ekki 
fara burt af svæðinu neraa til s lá trunar, og þá þannig, að ekki komi þeir 
sam an við aðra nautgripi. Skulu yfirvöld hrepps eða sýslu sjá um , að ein- 
angrunarfyrirskipuninni sje rækilega fylgt.

4. gr.
Þegar fyrirskipaður er n iðurskurður á nautgrip eftir lögum þessum, 

skal rikissjóður greiða eiganda gripsins skaðabætur, sem svarar 7* af andvirði 
kjötkroppsins eins og hann m undi seljast ós júkur og i heilu lagi í næsta 
kauptúni. Annars eru eiganda frjáls afnot húðarinnar, svo og kjöts og sláturs, 
ef og að svo miklu leyti sem dýralæknir telur það hæft til manneldis. — 
Sótthreinsunarlyf og umsjá með sótthreinsun annast rikissjóður á sinn kostn- 
að, en skylt er eiganda að leggja til alla þá hjálp endurgjaldslaust, er með 
þarf, bæði við rannsókn og n iðurskurð  gripa, svo og við sólthreinsun.

5. gr.
Setja má með reglugerð ákvæði um útrým ing berklaveiki í nautpen- 

ingi 'á einangruðu svæði, svo og um  eftirlit með þvi, að e inangruninni sje 
tryggilega fylgt.

6. gr.
Brot móti lögum þessum og reglugerð, sem ræðir um í 5. gr., varða 

sektum, frá 50 til 300 kr., er renna i rikissjóð. Mál út af slíkum bro tum  skal 
fara með sem alm enn  lögreglumál.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


