
Hd. 179. Frumvarp

til laga um útrýming fjárkláða.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
1 ársbyrjun 1929 skal fram fara um land alt böðun  á sauðfje til út- 

rýmingar fjárkláða. Skulu dýralæknar landsins standa fyrir fram kvæ m dum ,



hver i sinum fjórðungi, alt undir yfirum sjón dýralæknisins i Reykjavík, og 
taka þeir sjer aðstoðarm enn eftir þörfum .

• 2. gr.
Eftir tillögum dýralæknisins í Reykjavík semur atvinnumálaráðuneytið 

reglugerð um fram kvæm d verksins, og skal þar ákveða sektir fyrir brot gegn 
reglugerðinni.

3. gr.
Útrýming fjárkláðans skal i aðaldráttum fram kvæm d á þann hátt, að 

alt fje i landinu sje baðað úr góðu kláðabaði, þrem  böðum , m eð hæfilegu 
millibili. Atvinnum álaráðuneytið sjer um kaup eða tilbúning á baðlyflnu og 
flutning þess á hafnir. Þaðan skulu hreppsnefndir annast flutninginn í hvern 
hrepp og um hann og sjá um, að næg baðker sjeu í hreppnum . Hver sá, er 
hefir fje á fóðrum , leggur til ókeypis nægilega aðstoð við skoðun og böðun  þess.

Þriðjung andvirðis baðlyfja og flutningskostnaðar skulu fjáreigendur 
greiða eftir fjártötu, og annast hreppsnefndir og bæjarstjórnir innheimtu. Gjald 
þetta má taka lögtaki.

Allur annar kostnaður við útrýminguna greiðist úr rikissjóði.

4. gr.
Þar til lög þessi kom a til framkvæmda, skal atvinnumálaráðuneytið 

láta fram fara ítarlega rannsókn á tilbúningi og nothæfí baðlyfja til útrým-
ingarböðunarinnar.

5. gr.
Framkvæmd tilskipunar 5. jan. 1866, tilsk. 4. mars 1871, laga 8. nóv. 

1901 og laga um sauðfjárbaðanir 30. nóvem ber 1914 skal frestað að þvi leyti,
sem tilskipanir þessar og lög samrýmast ekki lögum  þessum.

G r e i n a r g e r ð .

Nefndin sneri sjer til dýralæknis um samningu frumvarps til laga um 
útrýmingarböðun. Flytur nefndin frumvarp bans með litlum breytingum. Greinar- 
gerð þá, sem prentuð er bjer á eftir sem fylgiskjal, befir dýralæknir og samið. 
þykir rjett a ð vbirta bana orðrjetta, þótt einstakir nefndarmenn vilji ekki þarm eð 
gera öll orð bans að sínum.

Fylgigkjal.

Árið 1762 barst fjárkláðinn fyrst bingað til lands með spænskum hrútum. 
Var hann einkum fyrst í stað afarbráður og smitandi sjúkdómur, sem fór eins og 
logi yfir akur um fiestar sveitir landsins, Alment er talið, að »fyrri fjárkláðanuma



hafi verið útrýmt — með víðtækum niðurskurði — á 20 árum, því að eftir 1782 
er landið talið kláðalaust og alt þangað til 1855, en »síðari kláðinn« beist hing- 
að með enskum hrútum.

Síðan 1855, og að líkindum lengur, hetir kláðinn legið hjer í landi. Hafa 
aðfarir veikinnar breyst mjög á þessum langa tíma; kláðinn er nú yfirleitt orð- 
inn miklu vægari og meira hægfara en fyrst. Pað er ekki óalgengt, að hann leyn- 
ist í fjenu mánuðum saman, án þess að nokkur kláðaeinkenni komi i ljós, og 
altitt er það, að hann finnist fyrst á vorin um rúningatima, þegar búið er að 
sleppa fje fyrir löngu. Með þeirri aðferð, sem hingað til mest hefir verið við- 
höfð við kláðann, að kláðabaða aðeins fje á þeim stöðum, þar sem kláðinn 
finst, virðist fyrirsjáanlegt, að honum verður aldrei útrýmt, og stafar það bein- 
línis af þvi, hve vægur og toríundinn kláðinn er; það atriði að kláöinn er væg- 
ur, gefur hinsvegar nokkurnveginn áreiðanlega tryggingu fyrir því, að honum 
verði útrýmt til fulls, sje honnm tekið það tak, sem fram á er farið með frum- 
varpi þessu.

Alþingi hefir oft sýnt það, að það hefir fullan vilja á þvi að útrýma 
kláðanum, þótt það hafi enn ekki borið giftu til þess að fara rjett i málið. Með 
lögum 13. nóv. 1903 var gerð tilraun til útrýmingar um land alt (»Myklestads- 
böðunin«), en sökum þess að sú tilraun var bygð á þeirri auðsýnilegu hugsun- 
arvillu, að »eitt bað sje nægilegt við grunað fje, en tvær baðanir þurfi við sauð- 
fje með kláða« (Páll Briem, Bún.rit '01, bls. 68), fór hún sem kunnugt er; til- 
raunin mistókst algerlega, eins og jeg hafði sagt Alþingi 1903 fyrir, að verða 
mundi.

Næstu meiri háttar afskifti Alþingis af kláðanum voru þau, að með lögum 
10. nóv. 1913 var fjáreigendum gert að skyldu að baða fje sitt eina baði eina 
sinni á hverju ári, og hugðu menn, að með því mundi takast að smádrepa kláð- 
ann. Jeg sýndi þá fram á, að þessi ráðstöfun væri algerlega sama vitleysan og 
Myklestadsböðunin, þvi að kláðanum yrði aldrei útrýmt með 5 eða 10 eða 100 
böðum  með árs millibili. Reynslan hefir sýnt, að jeg hafði rjett fyrir mjer, þvi 
að nú hefir þetta fyrirkomulag verið reynt í 13 ár með þeim árangri, að kláðinn 
er æ hinn sami, ef ekki meiri. Með einu árlegu baði uerður kláða aldrei útrgmt, 
hvert sem baðlyfið er, þeirra er nú þekkja menn. — Pótt hvergi standi f sauð- 
fjárbaðanalögunum, að þau sjeu sett til útrýmingar fjárkláðanum, vita allir, að sá 
var þó tilgangur löggjafanna, enda hefir almenningur tekið það svo. Áhrifaleysi 
hinna lögskipuðu baðana á kláðann hafa svo orðið til þess, að fjáreigendur á 
kláðasvæðunum hafa kent baðlyfjunum um, talið þau með öllu ónýt eða verri 
en það. Hefði hið annálaða Coopersduft verið lögskipað um land alt, stæði það 
nú sfst betur að vfgi en Hreins kreólín. — Pað eru ekki hin lögskipuðu baðlyf, 
sem eiga sök á því, að kláðinn er enn við lýði. Sökin liggur hjá þeim, sem 
kenna og trúa þvf, að eitt bað geti læknað kláðann.

Á hverri óbaðaðri kláðakind eru bæði maurar og mauraegg. Með einu 
góðu baði má drepa alla maurana, en eggin ekki. Pau lifa áfram á kindinni og 
ungast þar út. Eftir vikutima eða svo er kindin aftur orðin krök, en þá eru á 
henni aðeins ungir maurar og engin egg. Sje hún nú böðuð aftur rækilega, má 
takast að lækna hana til fulls. Petta er nú viðurkent af öllum kláðafræðingum



heimsins og jafnframt það, að til þess að allækna kláðakind, þurfa að minsta 
kosti toö böð með hæfilega stultu millibili, og helst þrjú. Priðja baðið er þá 
nauðsynlegt öryggisbað til að bæta úr þeim misfellum, sem kunna að hafa orðið 
á tveim hinum fyrri. Millibilið milli 1. og 2. baðs á að vera 12 dagar, en milli
2. og 3. baðs 18 dagar. *

Um hinar einstöku greinar frumvarpsins þarf ekki að fara mörgum orðum.
— Hvort útrýmingarbaðanirnar fara fram árið 1928 eða 1929, skiftir i raun og 
veru ekki miklu máli, en vitanlega verður að vera talsvert langur undirbúnings- 
tími, svo að alt geti farið vel og ábyggilega fram. Ætlast er til, að baðanirnar 
fari fram i janúar— febrúar, kaldasta tima ársins, því að þá mun hægast að ná 
i alt fje til böðunar og minst hætta á endursmitun fjárins úr húsum og haga. — 
Jeg geri ráð fyrir, að tala sauðQár, sem sett sje á ve’ ur, muni vera um 600000, 
og sje notað kreólín í blönduninni 1 : 40, eða 272 ð/o, og 37s líter af baðlegi fer 
i hverja kind, þurfa i eitt bað á alt fjeð ca. 50 tonn af baðlyfinu, eða 150 tonn 
í öll þrjú böðin. Óhætt mun að gera ráð fyrir, að kreólínið kosti með flutnings- 
kostnaði aldrei yfir 1 kr. hver líter, og verður þá allur baðlyfjakostnaðurinn kr. 
150000, eða 25 aurar öll þrjú böðin á hverja kind. Ætlast er til, að fjáreigendur 
borgi baðlyfjakostnað við 2 böðin, eða alls ca. 100000 krónur, en þriðja baðið
— öryggisbaðið — kosti ríkissjóður og auk þess alla umsjá og eftirlit með út- 
rýmingunni. Hve miklu það nemur, get jeg ekki sagt enn neitt með vissu, en 
til þess að draga sem mest úr þeim kostnaði, er lagt til, að forstaða framkvæmd- 
anna sje falin dýralæknum landsins.

Áður en lagt væri út i útrýmingu fjárkláðans, eins og hjer er farið fram 
á, tel jeg öldungis óhjákvæmilegt — og legg á það afarmikla áherslu — að Alþingi 
kannist við það hreinskilnislega og lýsi því yfir á áberandi hátt, að almenningur 
hafi verið leiddur í villu með útrýmingarlögunum frá 1903 og sauðfjárbaðana- 
lögunum frá 1914, sem hvorlveggja eru bygð á þeirri skaðvænu villu, að eitt bað 
eða mörg böð með ársmillibili hafi eða geti haft nokkur veruleg áhrif til út- 
rýmingar eða lækningar kláðans. Með því að afnema sauðfjárbaðanalögin, eins 
og farið er fram á í 4. gr. frv., gerir þingið þessa yfirlýsingu. En vilji þingið 
ekki fallast á afnám laganna, mundi það með neituninni enn á ný staðfesta rjett- 
mæti villukenningarinnar, og þá tel jeg beinlínis skaðlegt að ráðast i þessa út- 
rýmingai tilraun. Fyrsta skilyrði fyrir þvi, að opinber ráðstöfnn sem þessi megi 
takast og takast vel, er að almenningur vinni með, en ekki móti. Haldi löggjafar- 
þingið þvi enn að þjóðinni, að einbaðstrúin hafi einhvern rjett á sjer, verður 
erfitt eða ógerlegt að sannfæra hana um rjettmæti þriggja baða.

Hin lögskipuðu sauðfjárböð eru vitanlega aðeins lúsaböð, þótt þeim hafi 
verið ætlað og sjeu af mörgum talin að vera kláðaböð. Sem kláðaráðstöfun eru 
þau ekkert annað en högg út i loftið, og afnám þeirra þýddi þvi hvorki annað 
eða meira en ákvörðun um að slá ekki fleiri vindhögg. Með lögunum frá 8. nóv. 
1901 má fyllilega halda kláðanum i skefjum enn um eitt eða tvö ár eins og 
hingað til, þótt bændur framkvæmdu lúsaböð sin af sjálfsdáðum áiið 1927, eins 
og alstaðar á sjer stað i öllum menningarlöndum nema íslandi.

Magnús Einarson.


