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um  tillögu til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga 
landbúnaðarlöggjöf landsins.

F rá  meiri hluta landbúnaðarnefndar. '

L andbúnaðarnefnd hefir ekki getað orðið á eitt sátt um  þessa tillögu. 
Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að landbúnaðarlöggjöf sú, er við eigum nú 
við að búa, sje enginn hemill á þroska landbúnaðarins, enda nokkrir  mikils- 
verðir þættir hennar nýir eða nýlegir, svo að af þeirri ástæðu ber ekki brýna 
nauðsyn til skjótra og gagngerðra aðgerða í því efni. Þá m á og vænta mikilla 
breytinga á búnaðarhá ttum  á næstu árum . Jarðræktarlögin og ræktunarsj. 
hafa skapað auk inn  áhuga og bætta aðstöðu til margvislegra fram kvæm da. 
Með tilstyrk rikissjóðs er nú unnið að stórfeldum ja rð ræ ktarfram kvæ m dum , 
sem geta gerbreytt búnaðarhá ttum  bænda á þeim slóðum, er þeim er að fullu 
lokið. En sjerstaklega vill þó nefndin leggja áherslu á, að nú eru byrjaðar og 
standa fyrir dyrum  mikilvægar tilraunir með framleiðsluvörur bænda, sem 
ekki verður lokið fyr en eftir fleiri ár, en þær tilraunir skera mjög ú r  um  
það, í hverja átt skuli veita þvi fje og þeirri orku, er landbúnaðurinn  hefir 
yfir að ráða.

Meiri hluti nefndarinnar verður þvi að líta svo á, að það sje mjög ó- 
heppilegt að taka nú landbúnaðai löggjöf vora í heild til gagngerðrar yfirveg- 
unar, meðan ósjeð er, hvernig ræðst um  það, er drepið hefir verið á. Meðan svo 
standa sakir telur meiri hluti æskilegast, að stjórnin taki einstaka þætti bún- 
aðarlöggjafarinnar til íhugunar fyrst um sinn, eins og gert hefir verið undan- 
farin á r  og gefist vel. í  því sambandi vill meiri hl. nefna lögin um  byggingu, 
ábúð og úttekt jarða  og lögin um bændaskólana, sem hún  telur æskilegt, að 
væru tekin til a thugunar fyrir næsta þing.

Meiri hlutinn treystir stjórninni til að leysa þetta vel af hendi, og það 
þvi fremur, sem hún  m un að sjálfsögðu leita um sagnar og tillagna skólastjóra 
bændaskólanna, fram kvæm darstjóra Búnaðarfjelags íslands og starfsm anna þess, 
svo sem þurfa þætti, fær meiri hlutinn ekki sjeð, að Alþingi eigi kost á hæf- 
ari m önnum  til þessa, eða líklegri m önnum  til þess að benda á nýjar leiðir 
til hagsbóta fyrir landbúnaðinn.

Loks má geta þess, að milliþinganefnd sú, er tillagan fjallar um, m undi 
að líkindum sitja í fleiri ár og kosta rikissjóð mikið fje, jafnvel svo skifti 
tugum þúsunda, en því fje telur meiri hlu tinn m undi be tur  varið til s tyrktar 
nýjungum í landbúnaði eða m ikilsverðum ja rð ræ ktarfram kvæ m dum . A ffram an- 
greindum ástæðum leggur meiri hlutinn til, að tillagan verði afgreidd með 
svofeldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

í  trausti þess, að rikisstjórnin taki búnaðarlöggjöf vora til rækilegrar



yfirvegunar á næstu á rum  og leggi tillögur s ínar fyrir Alþingi, tekur deildin 
íyrir næsta m ál á dagskrá.

Alþingi, 7. m ai 1926.
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