
Nd. 611. Nefndarálit
um frumvarp til ábúðarlaga.

Frá niinni hl. landbúnaðarnefndar.
Xefndin hefir klofnað uin frunivarpið. Meiri blutinn leggur til, að það verði 

samþykkt óbreytt. Minni hl. nefndarinnar telur að vísu, að frv. hafi að ýnhsu 
leyti tekið endurbótum frá því það var liér til meðferðar síðast, en hinsvegar 
lítur minni lil. n. þó svo á, að nokkur ákvæði frv. séu varhugaverð og þurfi því 
breytinga við, og þá einkum þau atriði, er fjalla um skyldur landsdrottins um  
lms á leigujörðum. '

Minni hl. n. leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. Upphaf gr. orðist svo:

Hver maður, sem á jörð, er Jiann liefir ekki heimild til að nytja sjálfur.
2. Við 9. gr.

a. Niðurlag fyrstu málsgr., „sJjr. þó 3. mgr.“, falli niður.
Jj. Niðurlag 3. málsgr. orðist svo: og er Jandsdrottni þá ekki skylt að Jjyggja 

sama manni æfilangt meira af jörðinni en sem því svarar.
e. 5. málsgr. orðist svo:

Undanskilin leiguliðaafnotum eru vatnsréttindi til rafstöðva og 
nauðsynlegt land til virkjunar þeirra. Þó skal trvggt, að leiguliði hafi 
næga vatnsorku til eigin þarfa, sé bún til i landi jarðarinnar. Námar og 
önnur þvílik verðmæti, er ekki geta talizt til venjulegra jarðarafnota, má 
undanskilja leiguliðaafnotum. Skylt er að bæta leiguliða fyrir jarðrask 
og átroðning, er leiðir af starfrækslu þvilíkra fyrirtækja.

3. Við 11. gr. 2. og 3. málsgr. falli niður.



4. Við 12. gr.
a. Fyrsta málsgr. falli niður.
b. Tilvitnanir í 2. niálsgr. breytist þannig:

I stað „11. gr. 2. nigr.“ komi: 11. gr.
1 stað „11. gr. 2.— l. mgr.“ komi: 11. gr. 2. mgr.

c. Xiðurlag 1. mgr., „auk vátryggingargjalds af búsunum", falli niður.
d. I stað „ 2 - -3 .  málsgrein“ í 4. og 6. mgr. komi: 1.— 2. málsgr.
e. 7. málsgr. falli niður.

5. Við 13. gr. Niðurlag 1. málsgr. orðist svo: sbr þó 11. gr. 4. mg
6. Við 14. gr.

a. 1 stað — 7 3 /0“ komi: — WZc.
b. í  stað kom i: 1%. '

7. Við 40. gr. Niðurlag gr„ „en þó eigi yfir kostnaðarverð jarðabótanna, að 
frádreginni fyrningu“, falli niður.

8. Við 42. gr. Niðurlag fyrri málsgr. orðist svo: Getur bann þá afbent bana 
leiguliða, og ber bonum þá að halda henni vel við. Ennfremur ber honum  
að gjalda árlega þá hækkun á eftirgjaldi, sem metin er fyrir jarðabótina.

9. Við 47. gr. * .
a. I stað „12 ára“ komi: 6 ára.
b. I stað „drengskaparvottorð“ í síðari mgr. komi: drengskaparheit.

10. Við 54. gr. I stað „5 ára“ komi: 2 ára.
Alþingi, 9. mai 1933.
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