
lid. »24. Frumvarp
til laga um  v arn ir gegn þvi, að gin- og klaufaveiki og að rir a lidýrasjúkdóm ar 
berist til landsins.

F lutningsm .: P je tu r Ottesen, Tryggvi Þórhallsson  og Jón  Sigurðsson.
1. gr.

B annað er ö llum  að flytja bingað lil lands frá ú tlöndum  lifandi spen- 
dýr. Þó m á a tv innum álaráðuney tið , m eð ráði dýralæ knisins i Reykjavik, veita 
undanþágu frá bann i þessu, ef sjerstaklega sten d u r á, enda setji þá reg lur í 
bvert sinn, er öruggar sjeu til v a rn a r þvi, að hingað berist a lidýrasjúkdóm ar 
m eð dýrum  þeim , sem hingað kynni að verða leyfður innflu tn ingur á.

2. gr.
F rá  löndum  þeim  og landsb lu tum , þar sem  n æ m ir alidýrasjúkdóm ar 

ganga eða eru  o rð n ir landlæ gir i, e r b an n að u r a llu r innflu tn ingur á fuglum , 
heyi, hálm i, alidýraáburð i, h ráu m  og lítt sö ltuðum  slá tu rafu rðum , hverju  nafni 
sem  nefnast, ósoðinni m jólk, sm jöri, ostum , eggjum og þureggjum , hverskonar 
fóðnrvörum  frá m jó lku rbúum , b rú k u ð u m  íóðurm jö lssekkjum , tuskum  alls- 
konar, ull, b rúkuðum  fatnaði, fiðri, fjöðrum  og dúni.



F rá  söm u löndum  og landsh lu tum  er enn frem ur b an n að u r innflu tn- 
ingur á strá teppum , körfum  úr strái, d ý rahári og vörum , sem  gerðar eru  úr 
þvi, svo sem burstavö rum  allskonar, pcnslum , kústum  og hrosshársborðum .

Inn ílu tn ingsbann  á vörum  þeim , sem  upp  eru  ta ldar i an n ari m álsgr., 
k em ur þó ekki til fram kvæ m da, ef v ö ru rn a r bafa verið só tth reinsaðar áðu r en 
þæ r voru  flu ttar i skip og vottorð  um  það fylgir farm skrá.

3. gr.
A tv innum álaráðuneytinu  e r heim ilt, m eð ráði dýralæ knisins i Reykja- 

vik, að banna einnig með auglýsingu innflu tn ing frá söm u löndum  og lands- 
h lu tum  á öðrura þeim vörum , sem hæ tta telst á, að sóttnæ m i geti borist með.

4. gr.
H ver sá m aður, sem k em u r hingað tilla n d s  frá ú tlöndum , skal á fyrstu 

höfn, sem skipið hafnar sig á, áð u r en hann  stígur a f skipsfjöl gefa lögreglu- 
stjóra eða só ttvarnarlæ kn i yfirlýsingu, að viðlögðum  drengskap, um  það, hvort 
h ann  hafi á síðustu þrem  m án u ð u m  áð u r en h an n  lagðí i haf frá ú tlöndum , 
dvalið i sveit, þar sem  gin- og klaufaveiki eða að rir n æ m ir alidýrasjúkdóm ar 
hafa gengið síðastliðið ár.

Hafi s líku r farþegi dval ð i sýktu b jeraði á siðustu þ rem u r m ánuðum , 
m á hann  ekki fara neitt b u rtu  ú t um  sveitir eða þangað, sem  búp en in g u r er, 
fyr en þ rir m ánuð ir eru  liðn ir irá  því h an n  ljet i baf frá ú tlöndum , nem a 
h ann  og farangur hans bafi verið rækilega só tth reinsaður, enda leyfi lög- 
reglustjóri för hans. E n  ef h ann  hefir dvalið á sýktu  heim ili, skai h an n  ög 
farangur hans só tth re insaður þegar eftir að hann  stje á land.

5. gr.
Brot gegn 1. og 2. gr. og auglýsingum , sem  a tv innum álaráðuney tið  

gefur ú t sam kv. 3 gr., varða sektum , frá 100—1000 kr., fyrir skipstjóra þann, 
er dýrin  eða bannvöruna flutti inn , og ja fn h áu m  fyrir e igandann, og skulu 
dýrin og ban n v aran  gerð upptæ k, dý ru n u m  lógað, en varan  ónýtt, að tilh lu tun  
lögreglustjóra, nem a eigandi kjósi h e ldu r að  láta það fara óbreyft í sk ip inu  
a ftu r til ú tlanda, un d ir um sjón  lögreglustjóra, og borga allan  kostnað, er 
af þvi leiðir.

B rot gegn reglura þeim , sem  settar e ru  sam kvæ m t 1. gr., varða eiganda 
100—1000 kr. sek tum , enda bæti h an n  að auki allan  skaða, er a f þeim  dýrum  
hlýst, er hann flutti inn  án  leyfis eða h irti ekki sam kv. reglum  ráðuneytisins.

B rot gegn 4. gr. varða sektum , frá 100—1000 kr., nem a þyngri refsing 
liggi við eftir öð rum  lögum . Sá, sem bro tlegur verður, skal auk  þess bæ ta alt 
það tjón, er hljó tast k ann  a f óhlýðni hans.

Sektir a lla r skulu  renna i rikissjóð.
Mál, er rísa ku n n a  ú t af b ro tum  gegn lögum  þessum , sku lu  rekin  sem  

alm enn  lögreglum ál.



6. gr.
Með lögum  þessum  eru  ú r gildi nu m in  lög n r. 22, 15. jú n i 1926, um  

innflu tn ingsbann á dýrum  o. fl.
7. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Nú er svo komið, að sá alidýrasjúkdóm urinu, sem ægilegastur er allra 

dýrasjúkdóm a, þeirra, sem hingað lil hafa þekst, gin- og klaufaveikin, hefir þegar 
borist til allra nærliggjandi landa, og má telja nokkorn veginn vist, að hann 
sje orðinn þar landlægur.

Af négrannalöndanum  var það Noregur, sem gin- og klaufaveikin barst síð- 
ast til, en þangað barst veikin á siðastl. hausti, og eru öllum i fersku m inni frá- 
sagnirnar um þ ið , hvllíku geysitjóni veikin hefir vatdið þar i landi.

Undanfarið hefir gin- og klaufaveiki geysað í Sviþjóð, D anm örku, Hol- 
landi, og einnig hafa nokkur brögð verið að henni i Englandi og Skotlandi.

Ekki alls fyrir löugu kom út skýrsla uin kostnað þann, er Sviar hafa haft 
vegna gin- og klaufaveikinnar, og er hann talinn vera 17 milj. króna. í Dan- 
m örku er talið, að kostnaðurinn vegna veikinnar 1924—1925 hafi nnm ið alt að 
7 milj. króna, og er talið vist, að hann hafi orðið sist m inni árið sem leið. í 
þessum upphæðum  íelst einungis sá koslnaður, sem leitt hefir af þeim ráðstöf- 
unum , sem gerðar hafa verið til þess að helta útbreiðslu veikinnar. Hjer er ó- 
talið alt það geysilega eigna- og atvinnutjón, sem lönd þessi hafa beðið af völd- 
um hennar.

Af þessu m á sjá, hvilikur voðavágestur gin- og klaufaveikin er.
Að undanförnu hefir verið bjer allmikill uggur i m önnum  um það, að 

veiki þessi bærist til landsins.
Á siða&ta þingi voru afgreidd lög, þar sem stjórninni var heimilað að 

banna um stundarsakir icnflutuiug fiá löudam  og landshlutum , þar sem næmir 
húsdýrasjúkdóm ar ganga, á vörum, sem sjerstök hæ tta telst á, að sóttnæmi geti 
borist með.

Strax eftir að lög þessi höfðu veiið slaðfest, bannaði stjórnin innflutuing 
frá Sviþjóð og Danm örku á þeim vörutegundum, sem upp eru taldar i þessum 
heimildarlögum.

Þegar gin- og klaufaveikin barst til Noregs á siðastl. hausti og sýnt var, 
að hún m nndi breiðast þar út, var ákveðið, að innflntningsbann þetta skyldi
einnig ná til Noregs, og auk þess gerðar ráðstafanir til þess að fyrirbyggja það,
að tjón hlytist af, þó veikin bærist með mönnum til landsins.

í  löggjöf þeirri, sem nú gildir um þetta efni og getið er um hjer að
framan, er einungis gert ráð fyrir bráðabirgðaráðstöfnnum  um þessa hluti, en 
þar sem nú er svo komið, að gin- og klaufaveikin hefir borist til allra nærliggj-



aodi landa og gera má ráð fyrir, að hún sje orðin þar landlæg, þá leiðir af 
sjalfu sjer, að hjer getur ekki verið um neinar bráðabirgðaráðstafanir að ræða 
lengur, heldur ráðstafanir til fram búðar, og með það fyrir augum er frv. þetta 
borið fram.


