
4 3 0 .  F r u m v a rp

til laga um útrýming fjárkláða.

(E f t ir  3. umr. i Nd.).

1- gr- ,
B öðu n  á sauðfje til útrým ingar fjárkláða skal fram fara um land alt i 

árslok 1928 og ársbyrjun 1929. Skulu dýralæ knar landsins standa fyrir fram - 
kvæ m dum , hver i sinum  fjórðungi, alt undir yfirum sjón dýralæknisins i 
R eyk javik , og taka þeir s jer aðstoðarm enn eftir þörfum. Þó er atvinnum ála- 
ráðherra  heimilt að láta fresta böðuninni, ef Búnaðarfje lag íslands telur, að 
áhætta sje að láta hana fara fram , vegna fóðurskorts.

2. gr.
Eftir  tillögum dýralæknisins i R eykjavik  sem ur atvinnum álaráðuneytið 

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

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

alt fje i landinu s je  baðað úr góðu kláðabaði, þrem böðum , m eð hæfilegu



millibili. Atvinnum álaráðuneytið s jer  um kaup eða tilbúning á baðlyfinu og 
ílutning þess á hafnir. Þaðan skulu hreppsnefndir annast fiutninginn í hvern 
hrepp og um hann og sjá um, að næg b aðker sjeu i hreppnum . Hver sá, er 
hefir fje á fóðrum, leggur til ókeypis nægilega aðstoð við skoðun og böðun þess.

Kostnað allan við eftirlit m eð böðuninni greiðir ríkissjóður, og auk 
þess 2/s hluta andvirðis baðlyfja og s/s hluta flutningskostnaðar á hafnir. Allan 
annan kostnað við útrým ingarböðunina greiða fjáreigendur eftir fjártölu, og 
annast hreppsnefndir og bæ jarst jórnir  innheimtu. Gjald þetta m á taka lögtaki.

4. gr.

Þ ar  til lög þessi kom a til fram kvæm da, skal atvinnum álaráðuneytið 
láta fram fara itarlega rannsókn á tilbúningi og nothæfi baðlyfja  til útrým - 
ingarböðunarinnar.

5. gr.
Fram kvæ m d  tilskipunar 5. ja n .  1866, tilsk. 4. m ars 1871, laga 8. nóv. 

1901 og laga um sauðfjárbaðanir 30. nóvem ber 1914 skal frestað að því leyti, 
sem tilskipanir þessar og lög sam rým ast ekki lögum þessum.


