
1 4 8 . N e fiid a r á lit

um frv. til laga um bieyting á lögum nr. 21, 4. jún í 1924 (Sauðfjárhaðanir).

F rá  2. minni liluta landbúnaðarnefndar.

Mál þelta hefir verið fyrir nefndinni frá því á öndverðu þingi og verið 
rælt á mörgum fundum. Dýralæknir hefir komið á fund nefndarinnar, rætt mál- 
ið ílarlega og gert um það tillögur.

E ru  tillögur hans þessar:
1. Almenn böðun til ú trým ingar fjárkláða fari fram svo fljólt, sem því verður 

við komið, sennilega árið 1928 eða 1929.
2. Lög nr. 58, 30. nóv. 1914, um sauðfjárbaðanir , og lög nr. 21, 4. júní 1924, 

um breyting á þeim lögum, sjeu ú r  gildi numin.
Nokkur ágreiningur hefir orðið innan nefndarinnar u m  tillögur þessar og 

frumvarpið. Hefir nefndin klofnað í 3 hluti. .
1, Fjórir nefndarm anna (Á. J., H. Stef., Jö r  B. og J .  S ) fallast á tillöguna um 

útrýmingarböðun, og er verið að und irbúa  frum varp  þess efnis.
2. Um síðari tillöguna er ágreiningur. Tveir nefndarm anna (Jör. B. og J. S.) vilja, 

að Aiþingi löggildi Coopers-baðduft til þrifabaðana, auk baðlyfja þeirra, sem 
löggilt hafa verið samkv. fyrirmælúm 3. gr. lagamla frá 1914. Við undirrit-



aðir  föllumst á tillögu dýralækuis einnig í þessu efni, að því fráskildu, að
við viljum ekki afnema skyldu  fjáreigenda til þess að bað a  þrifaböðunum ,
nje heldur eftirlitið með fram kvæ m d baðananna .  Ó ttum st við, að misbrestur 
kynni að verða á því, að baðað væri þrifaböðunum , ef slept væri þvi aðhaldi 
og eftirliti, sem n ú  er í lögum, óþrif ykjust og k láð inn  útbreiddist. Hinsvegar 
virðist ekki ástæða til að ætla, að m enn  m u n d u  nota ön n u r baðlyf en þau, 
sem þeim þætti vel hafa gefist.

F im ti nefndarm aðurinn , H. K,, fo rm aður nefndarinnar,  er andvígur 
öllum breytingum  á núgildandi löggjöf um  sanðfjárbaðanir .

Sam kvæm t fram anskráðu  leggjum við til, að frum varp ið  verði sam þykt 
með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Frum varpsgrein in  verði 1. gr. og orðist svo:
Lög nr. 21, 4. jún í 1924, um  breyting á lögum nr. 58, 30. nóv. 1914,

um  sauðfjárbaðanir ,  eru ú r  gildi num in.
2. Á eítir 1. gr. komi ný grein, sem verður 2. gr.:

3. og 4. gr. laga nr. 58, 30. nóv. 1914, um  sauðfjárbaðanir, eru úr 
gildi num dar.

3. Fyrirsögn frumvarpsins verði:
F ru m v arp  til laga um  afnám  laga nr. 21, 4. jún í 1924, og breyting 

á lögum nr. 58, 30. nóv. 1914 [Saaðfjárbaðanir].

Alþingi, 12. m ars  1926.

Halldór Stefánsson. Árni Jónsson, 
fundaskrifari og frsm.


