
397. Frunrrarp

til laga um innflutning og ræktun sauðnauta. i

Frá landbúnaðarnefnd. :

. ! •  8r * i

Ríkisstjórnin skal, svo fljótt sem þvi verður við komið, kaupa nokkur j
sauðnaut til tilraunaræktunar á Norður- eða Austurlandi. !

2. gr.
Rikisstjórnin getur falið Búnaðarfjelagi íslands að hafa umsjón með 

sauðnautaræktinni, velja haglendi fyrir dýrin og semja um hagagöngu og 
gæslu þeirra.

Áhersla skal lögð á, þegar haglendið er valið, að lífsskilyrðin fyrir dýrin 
verði sem ákjósanlegust og að örugt sje, að dýrin geti ekki tapast.

3. gr.

Nú fjölgar sauðnautum og tilraunir benda til, að ræktun þeirra muni 
verða arðvænleg. og skal þá selja bændum sauðnaut til uppeldis við sann- 
gjörnu verði, svo sem bústofninn leyfír.

4. gr.

Nauðsynlegan kostnað, sem af þessu leiðir, skal greiða úr rikissjóði.

G r e i n a r g e r ð .

t*að mun nú vera liðinn nær aldarQórðungur siðan fyrst var hreyft 
innflutningi sauðnauta bingað til lands og fje veitt til þess i fjárlögum. Enn- 
þá hefír þó engin tilraun verið gerð i þessa átt.

Sauðnautum iækkar nú mjög i heimskautalöndunum vegna drápgirni 
veiðimanna. t*eir, sem kunnugastir eru lifskjörum og lifnaðarháttum þessara 
dýra, telja liklegt, að þau mundu þrifast bjer á landi. Þau eru alin upp við 
snjó og harðviðri, og þvi sjerstaklega harðger og beitarþolin. Pau gefa af sjer 
nokkra ull og allmikið og gott kjöt.

Þá má líta á það, að á mörgum jörðum bjer á landi, einkum dala- 
jörðum, eru slægjur rýrar og leyfa þvi ekki stór fjárbú, sist með núver- 
andi kaupgjaldi, en hagar viðlendir og lítt notaðir síðan sauðaeign lagðist 
niður. Jarðir þessar voru sumar hverjar böfuðból og taldar með bestu jörðum 
hverrar sveitar. Nú eru þær taldar miðlungsjarðir, eða jafnvel lítt byggilegar, 
ekki sist vegna þess, að viðlendið skapar ábúandanum aðeins kostnað og 
örðugleika án þess að veita nokkuð verulegt i staðinn.

Sauðnautin virðast öðrum dýrum liklegri til að notfæra sjer þessi 
haglendi og breyta gróðri, sem nú rotnar árlega niður, í verðmæta vöru. Hjer 
gæti þvi verið til nokkurs að vinna, ef tilraunin hepnaðist.


