
Kd, Ið i .  I r fn d a r i l lt

um frv. til laga um  breyting á lögum nr. 21, 4. jún í 1924. [Sauðfjárbaðanirj.

F rá  1. m inni h lu ta  landbúnaðarnefndar.

L andbúnaðarnefndin  befir átt itarlegt viðtal við dýralækninn i Reykjavík 
um þetta mál. E r  það álit dýrálæknis i s tuttu  máli, að sjálfsagt sje, að Alþingi 
geri sem allra fyrst, og þá helst á þessu þingi, ráðstöfun til ú trým ingar fjárkláð- 
anum . En eftir að sú ákvörðun væri tekin, þyrfti um  það 2 ár til undirbúnings 
úlrým ingarböðuninni, til rannsóknar  baðlyfja, er nota ælti til þeirrar böðunar, o. 
fl. Meiri hluti nefndarinnar (Á. J., H. Stef., Jör.  B. og J. S.) er sam m ála  dýra- 
lækninum  um þetta atriði, og m un  áð u r  en langt um  liður bera fram frv. um 
þetta mál, og fyrir þá  sök fjölyrðum við ekki frekar um  þetta atriði málsins nú.

E n  út af þessu frv. tók dýra læ knir það fram, að h ann  teldi sjálfsagt að 
nem a lögin frá 1914 og 1924 um sauðfjárbaðanir  ú r  gildi og sauðfjárejgendur 
væru óháðir, hvort þeir böðuðu eða ekki, og frjálst að baða sauðfje sitt til þrifa- 
böðunar  ú r  hvaða baðefni, sem þeir kysu helst, þ a r  til böðun til ú trým ingar 
f járkláðauum  færi fram.

Við erum ekki algerlega sarnmála dýra læ kninum  um  þetta atriði. Við 
teljum að visu, að rjett sje, að fjáteigendur sjeu nokkuð  frjálsir að þvi, hvaða 
baðlyf þeir nota, og fyrir það berum  við fram brlt. við 3. gr. laga frá 1914, er 
rý inkar nokkuð til fyrir sauðíjáreigendum í þessu efni, en við teljum í mesta 
m áta óhyggilegt að gefa no tkun  allra baðlyfja algerlega frjálsa og látið sje með 
öllu afskiftalaust, á hvern há t t  þrifaböðun fer tram  frekar en lög nr. 40, 8. nóv. 
1901, mæla fyrir um. Við teljum sjálfsagt, að þrifabaðanir á sauðfje verði fram- 
kvæ m dar eflir föstu skipulagi, með þeim baðefnum  aðeins, er til þess verða lóg- 
gilt þar til regluleg fjárkláðaböðun fer fram, Með þvi móti er best sjeð fyrir þvf, 
að þrifabaðanir  komi að góðum notum.

Af þessum ástæðum viljum við, að lög nr. 58, 30. nóv. 1914, fái að standa 
með þeirri breytingu á 3. gr., að auk  þeirra baðlyfja, er a tv innum álaráðuneytinu  
kann  að berast tillögur um til löggildingar, að þá verði heimilt að flytja inn óg 
nota Coopers-duft.



Leggjum við þetta til fyrir þá sök, að víðsvegar af laudinu hafa komið
lil þiogsins eindregnar áskoranir frá sauðfjáreigeudum um  að mega baða úr
Coopers-dufti. Teijum við, að þessar óskir hafi við svo mikil rök að slyðjast, að 
ekki sje gerlegt að meina m önnum  að nota þelta baðiyf. .

Við leyfutn okkur þvi að bera fram svofeldar

BREYTINGARTILLÖGUR:

1. í stað frum varpsgreinarinnar komi 3 ný jar  greinar, svo h ljóðandi:
a. 3. gr. laga nr. 58, 30. nóv. 1914, orðist svo:

Atvinnu- og samgönguutálaráðuneytið  gefur, með ráði dýralæknis, 
út fyrirskipun um það, bvaða baðlyfjategundir skuli nota og jafnfram t 
greinilegar leiðbeiningar um meðferð þeirra. E nnfrem ur er heiinilt að flytja 
inn og nota Coopers-duft til sauðfjárbaðana.

b. Með lögum þessum eru úr gildi num in  lög nr. 21, 4. jún i 1924 (um  sauð- 
t járbaðanir).

e. Lög þessi öðlast þegar gildi.
2. Fyrirsögnin v e rð i :

F rum varp  til laga um breyting á lögum nr. 58, 30. nóv. 1914, utn sauð- 
fjárbaðanir.

Alþingi, 10. m ars  1926.

Jö ru n d u r  Brynjólfsson, Jó n  Sigurðssou.
framsögum.


