
532. W efndarálit

um frv. til laga um útrým ing fjárkláða.

Frá  landbúnaðarnefnd.

Eflir að hafa athugað frv. þetta, heflr nefndin komist að þeirri niður- 
stöðu, að ekki sje rjett á þessu þingi að lögskipa baðanir  til ú trým ingar 
fjárkláða.

Nefndinni er ekki kunnugt um  það, að nokku r  gögn liggi fyrir þing- 
inu, sem geri það nauðsynlegt að sam þykkja  frv. á þessu þingi. t*að hafa að 
minsta kosti ekki, svo vitanlegt sje, kom ið fram kvartan ir  frá bæ ndum  eða 
sauðfjáreigendum, o g i  sum um  sýslum er talið, að enginn fjárkláði m uni flnnast.

Hins vegar m u n  því aftur á móti ekki verða neitað, að talsverður Qárkláði 
flnnist i öðrum  sýslum, án þess þó að mikil brögð sjeu að þvi. Sum ir bænd- 
ur eru þeirrar  skoðunar, að mistök þau, sem orðið hafa á fyrirskipunum  um 
notkun baðlyQa siðustu árin, m uni frekar hafa orðið til þess að auka fjár- 
kláðann. Þeir halda því fram, að þrifabaðanir á sauðfje geti mikið haldið 
fjárkláðanum í skeQum, jafnvel eytt honum , ef hin rjeltu baðlyf eru notuð.

Nefndin leggur engan dóm  á þetta, en sýnist þó, með það fyrir aug- 
um, rjett að fresta lagasetningu um  útrým ingaiböðun á tjárkláða, þar til leit- 
að heflr verið um sagnar hreppsnefnda og sýslunefnda i landinu um  þetta 
mál. Nefndin er því sam m ála  um  að leggja það til, að deiidin áfgreiði mál 
þetta með svo hljóðandi rökstuddri

DAGSKRÁ: '

Með því að þau rök  vantar, er nægi til þess, að þingið eigi nú  þegar 
að lögskipa baðanir  til ú trým ingar fjárkláða, þá vill deildin fara þess á leit við 
rikisstjórnina, að bún  leiti um sagnar allra sýslunefnda í landinu áður en lengra 
er gengið í þessu máli, og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. maí 1926.
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