
Nd. 278. Nefndarálit
nm frv. til laga um ræktunarsam þykktir.

Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin lítur svo á, að i frv. þessu séu mjög merkilegar uppástungur, 

sem liklegar séu til að verða landbúnaðinum  til mikils gagns, ef þær komast 
í framkvæmd.

Samkv. frv. er ætlazt til, að sett verði heimildarlög, sem hinum  ein- 
stöku sveitum er í sjálfsvald sett, hvort þær nota eða ekki. Ðúast má við, að 
fáar sveitir m undu nota þessa heimild fyrst i stað. Mikið getur því ekki verið 
i húfi, jafnvel þó reynslan sýndi siðar, að önnur tilhögun en gert er ráð fyrir 
i frv. væri heppilegri í einstökum atriðum , en um leið og fyrsta sveitin byrj- 
aði á slikum fram kvæmdum , fengist þegar mikilsverð reynsla, sem siðar 
mætti byggja á.

Um þær fáu breytingar, er nefndin vill gera á frum varpinu, skal þetta 
tekið fram:

Ekki virðist ráðlegt að gera slika ræktunarsam þykkt fyrir sveit, nema 
eindreginn áhugi sé fyrir þvi i sveitinni. Mun öllum félagsskap svo bezt 
borgið, að sem allra fæstir séu nauðugir i honum . Æ tlazt er til, að 1. brtt. 
tryggi þetta betur en gert er i frv.

í 10. gr. 4. lið frv. er ákvæði um, að sræktunarkostnaðurinn skiptist 
niður á býlin eftir réttri tiltöluc. Ekki er vel Ijóst, hvað átt er við með þessu. 
Vill nefndin taka af öll tvimæli i þvi efni og ákveða, að kostnaðurinn skiptist á býlin eftir kostöaði við ræ ktun hvers þeirra.

1 frv. eru engin ákvæði um það, hversu haga skuli styrkveitingu samkv. 
jarðræktarlögunum  til þeirra framkvæmda, er frv. fjallar um, eða hvernig hann 
skuli skiptast milli aðilja. Ef til vill má og komast af án þess, þar sem þetta 
m undi hvort sem er fara eftir eðli fram kvæm danna og Búnaðarfélag Islands 
án efa geta fundið réttan grundvöll i þvi efni án sérstakrar lagaheimildar. 
Nefndinni þykir þó réttara að setja ákvæði um þetta i frv. sjálft. Leggur hún 
til, að enginn jarðræ ktarstyrkur greiðist til þess hluta fram kvæm danna, er 
rikissjóði er ætlað að bafa, en i þess stað sé ’/* hluti af rikissjóðsframlaginu 
ekki afturkræfur, þannig að eigendur jarða geti leyst af þeim afgjaldskvöð þá,



er getur i 10. gr. 6. lið, með þvi að Ieggja sjálfir fram i upphafi 4/* hluta þess 
kostnaðar, eða með því að leysa til sin afgjaldskvöðina síðar með 20-faldri 
upphæð hennar, i stað 25-faldri, sem annars ætti að vera. Mundi þetta að 
sjálfsögðu stuðla mjög að þvi, að afgjaldskvaðirnar yrðu leystar at jörðunum , 
og væri það báðum hentugt, rikissjóði og eigendum jarðanna. Jafnfram t þessu 
leggur nefndin til, að um skipti á jarðræ ktarstyrk milli landsdrottins og ieiguliða, 
vegna þess hluta fram kvæm danna, sem þeir eru i félagi um, tari eftir reglu- 
gerð, er atvinnum álaráðherra setur, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands. 
Yrði þá Búnaðarfélagið að meta þátttöku hvors aðilja og skipta siðan styrkn- 
um samkvæmt því. (VI. brtt.).

Hafi landeigandi þurft að taka lán til þeirra fram kvæmda, er honum 
ber að leysa af hendi samkv. 15. gr. 2. lið, er sanngjarnt, að leiguliði greiði 
raunverulega vexti af þvt láni, þó hærri séu en 4*/«. Vill nefndin með V. brtt. 
sinni lögfesta þetta.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með eftirfylgjandi

BREYTINGUM.
I. Við 5. gr.

a. Fyrir »®/4« kom i: 4/».
b. — »4/*« — 4/«.

II. Við 10. gr. 4. lið. Fyrir »réttri tiltöluc kom i: kostnaði við ræktun 
hvers þeirra.

III. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Eigendur býla geta leyst af þeim afgjaldskvöð þá, er ræðir um í 

10. gr. 6. lið, annaðhvort með því að leggja fram sjálfir 4/* hlnta þess 
kostnaðar þegar i upphafi, eða með þvi að leysa inn afgjaldskvöðina með 
20-faIdri upphæð hennar. Styrkur samkvæmt jarðræktarlögunum  greiðist 
ekki til þess hluta fram kvæm danna, er um getur i 15. gr. 1. lið.

IV. Við 15. gr. 2. tölul. Á undan orðunum  »ef þörf er« komi: og.
V. Við 16. gr. Á eftir fyrri málslið komi nýr málsl.:

Hafi framlag landsdrottins verið greitt með lánsfé, ber þó leiguliða 
að greiða þá vexti, er sannanlega hvila á framlaginu, þó hærri séu en 4°/o. 

VI. Á eftir 16. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Um skipti á jarðræ ktarstyrk milli landsdrottins og leiguliða, vegna 

þess hluta fram kvæmdanna, er um getur i 15. gr. 2. og 3. tölulið, skal 
ákveða i reglugerð, er atvinnum álaráðherra setur, að fengnum tillögum 
Búnaðarfélags íslands.

Greinatala breytist samkv. atkvæðagreiðslu.
Alþingi, 24. m arz 1931.
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