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um frv. til laga um rannsóknir  í þarfir atvinnuveganna.

Frá  meiri hluta landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefir' nú ihugað frumv. þetta á allm örgum  fundum, en hefir 
ekki getað orðið algerlega á eitt m ál sátt. Allir nefndarm enn eru þó sam m ála 
um, að rannsóknir, sem frumv. gerir ráð fyrir, sjeu mjög nauðsynlegar. E ins 
og kunnugt er, gera s júkdóm ar þeir, sem ræðir um í 1. lið 2. gr., stórtjón á 
búfje landsm anna árlega. E r  skem st á að minnast, að alt að fjórði hluti sauð- 
f jár i heilum hjeruðum  fjell af völdum lungnaorm aveiki eða a f  vöntun vissra 
fóðurefna þrátt fyrir kappnóg hey.

Þegar svona standa sakir, virðist ekki áhorfsmál, að talsverðu sje fórn- 
andi, ef unt væri að finna orsakir s jú kdóm anna og aðferðir til að lækna þá 
eða afstýra þeim. Meiri hluta nefndarinnar virðist því rjett að veita stjórn- 
inni heimild þá, sem frumv. fer fram á, til að kom a á stað rannsóknum  í 
þeim efnum, er 2. gr. ræ ðir um.



Að visu er meiri hlutanum það fyllilega ljóst, að þessu hlýtur að fylgja 
allmikill kostnaður fyrir ríkissjóð. Úr kostnaðinum  virðist þó æðim ikið mega 
draga með því að nota svo sem unt er í þágu þessa starfs krafta þá, sem fyrir 
eru, eins og 3. gr. gerir ráð fyrir.

Húsnæði handa stofnuninni til bráðabirgða hyggur meiri hl., að B ú n -  
aðarfjelag íslands geti lagt til, og getur það einnig dregið allm jög úr kostnað- 
inum , i b}rrjun að minsta kosti.

Meiri hlutinn telur rjett, að leitað sje sam vinnu við læknadeild háskól- 
ans, áður en í fyrirtækið er ráðist, og yfirleitt að það sje undirbúið sem  best. 
Söm uleiðis gerir meiri hl. ráð fyrir, að leitað sje til fjárveitingavaldsins áður 
en ráðist er i kostnaðarsam a húsagerð handa stofnuninni.

Auk þess verkefnis, sem talið er í 2. gr., virðist rjett, að stofnuninni 
s je  heimiluð, eftir þvi sem ástæður leyfa, rannsókn á m atvælum, er til lands- 
ins flytjast, og rannsóknir fyrir einstaka m enn og stofnanir, en beinar tillögur 
verða þó ekki gerðar um það.

Af því, sem nú hefir verið sagt, leggur meiri hl. til, að frv, verði samþykt.

Alþingi, 14. m ars 1929.
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form. og frsm. meiri hl. fundaskrifari.


