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um frv. til laga um varnir gegn þvi, að  gin- og klaufaveiki og aðrir alidýra- 
sjúkdóm ar berist til landsins.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta. Er hún alveg sam dóm a flntningsm önn- 
um þess um það, að gin- og klaufaveikin yrði versti vágestur búpeningi vorum ,



ef hingað bærist. Enginn ágreiningur var heldur innan nefndarinnar um það, að 
beita yrði öllum  framkvæmanleguin ráðum  til þess að koraa í veg fyrir, að veik- 
in bærist hingað. 1 þvi efni veltur vitanlega mest á fram kvæm d laganna, hvort 
sem um er að ræða bannlög eða heim ildar.

það , sem veldur þvi, að nefndin getur ekki fylgt frv. þessu, er einkum 
það, að m álið hefir ekki fengið nægiiegan undirbúning. Ekki eru heldur fyrir 
hendi þau gögn, sem nefndin telur nanðsynleg til þess að gera frv. svo úr garði, 
að telja megi fyllilega viðunandi. L öggjöf sem þessi verður að byggjast á reynslu 
og löggjöf annara þjóða i þessu efni og vera i samræmi við löggjöf þeirra. Skýt- 
ur nefndin þvi til hæstv. landsstjórnar, að bún kyoni sjer sem best löggjöf ann- 
ara þ jóða  i þessum málum og undirbúi m álið fyrir næsta þing. Telur nefndin, 
að þangað til megi una við lögin frá síðasta þingi, enda skal það þá jafnfram t, 
að gefnu tilefni, brýnt fyrir hæstv. stjórn, að hún gangi fram með fyllstu rógg- 
semi til þess að sporna við því, að gin- og klaufaveiki berist til landsins.

Samkvæmt fram anskráðu leggur nefndin til, að m álið verði afgreitt með 
svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

í trausti þess, að ríkisstjórnin geri allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess 
að sporna við þvf, að gin- og klaufaveiki eða aðrir alidýrasjúkdóm ar berist hjer 
til landsins og undirbúi fyrir næsta þing lög, sem bygð sjeu á reynslu og lög- 
g jö f aonara þjóða i þessum efnum, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 23. april 1927.
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