
Nd. 471. Nefndarálit
um  frv. til jarðræktarlaga.

F rá  2. m inni lil. landbúnaðarnefndar.
Sam a daginn og máli þessu var vísað til landbúnaðarnefndar, þriðjudaginn 

28. þ. m., var haldinn aukafundur um  málið í nefndinni. Við, sem að þessu 
nefndaráliti stöndum, gerðum  þegar þá kröfu, að málið yrði sent s tjórn  Búnað- 
arfélags íslands til um sagnar og eigi afgreitt frá  nefndinni fy rr  en umsögn 
s t jó rnar  Búnaðarfélagsins lægi fyrir. Hinum nefiidarm önm m um  þótti a f tu r  á 
móti eigi ómaksins vert að doka við með afgreiðslu málsins þar  til fy rrnefnd 
um sögn Iægi fy rir  og ákváðu þegar að keyra málið áfram .

Landbúnaðarráðberra  m ælti á fundi nefndarinnar i fyrsta  skipti á þessu 
þingi, og sýnir það, að fast cr fylgt eftir að knýja málið fram .

Þetta frv. er undirbúið af finim  m anna milliþinganefnd, er s tjórnin hafði 
skipað, en áður bafði skipulagsnefnd atvinmuiiála, sem nefnd befir verið Bauðka, 
undirbúið það. A öndverðu þessu þingi niun milliþinganefndin liafa skilað áliti 
og tillögum. Var frv. bennar útbýtt prentuðu til þ ingm anna s t jó rnarflokkanna 
og u tanflokkam anna þingsins, en baldið slranglega leyndu fyrir  öðrum  þing- 
niönnum. Þannig leið þangað til 21. þ. m., að Jö ru n d u r  Brynjólfsson flutti frv. 
inn  á Alþing fyrir  stjórnina.

Það niumi nú fæstir liafa látið sér til bugar koma, að þetta m ál ætti að 
knýja f ram  á þessu þingi, eins og nú er f ram  komið, bæði af þvi, að komið er 
að þinglokum, þegar það er flutt, og þar sem um  er að neða ja fn ró ttæ kar  breyt- 
in g a r 'á  ja rð ræ ktarlögunum  eins og rau n  ber vitni uni.

Með þessu frv. er sjálfsforræði Búnaðarfélags íslands m jög skert, og m á 
segja, að það sé raunvcrulega fengið í hendur Iandbúnaðarráðherra  í veruleg- 
um  atriðum. Þá á með valdboði að brevta kosningatilhiigun þeirri til búnaðar- 
þings, sem félagið befir valið sér. Hefir það meðal annars það í för með sér, 
að búnaðarþingsfulltrúum  er fjölgað allt að hehningi. Þá er m eð frv. bæði heint 
og óbeint stefnt að því að draga úr  fram lögum  ríkisins til ja rðræ ktar ,  og sam-



kvæm t því má eigi heldur greiða ja fnháan  styrk til kaupa á ja rðyrk juverkfæ r- 
um  og nú er gert. Samkv. frv. er ekki heldur um að ræða styrk  til þeirra fram - 
kvæmda, sem þar um  ræðir, i venjulegri m erkingu þess orðs, lieldur eignast 
ríkið með fram laginu  liluta í jö rðunum , og er gert ráð fyrir, að jarðareigandi 
eigi beinlínis að greiða þetta fram lag  þegar eigandaskipti verða að jörðiim. 
Þá er og ýmislegt fleira m jög alhugavert í frunivarpinu, ]ió ekki sé liér talið.

Af fram angre indum  ástæðum ráðum  við háttv. deild eindregið frá  því að 
sam þykkja  þetta frum varp. Teljum  við brýna þörf, að bæ ndur og aðrir lands- 
m enn fái tíma og tækifæri til að átta  sig vel á þeim störbreytingum , sem f ram  
kom a í þessu jarðræ ktarlagafrum varp i.

Með þessu nefndaráliti lá tum  við fylgja umsögn meiri hluta s t jó rnar  Bún- 
aðarfélags íslands, þeirra  Magnúsar Þorlákssonar bónda á Blikastöðum og P ábna  
E inarssonar ráðunauts, sem und irsk rifar  eftir  umboði.

Alit minni hl. fé lagsstjórnarinnar, B jarna  Ásgeirssonar, keniur f ram  á þing- 
skjali 161, þar  sem bann  ásam t Páli Zóphóníassyni leggur til að sam þvkkja  
frv. á þessu þingi með nokkrum  breytingum, sem þó raska í engu meginatriðum 
frum varpsins .

Alþingi, 30. apríl 1936.

Jón Pálmason. Pé tu r  Ottesen.
frsm.

Fylgiskjal.

Þ ar  sem frum varp  til jarðræ ktarlaga, er nú liggur fyrir  Alþingi, skerðir 
stórkostlega félagsréttindi Búnaðarfélags íslands og gengur inn á alger einkam ál 
þess og rý r ir  m jög vald félagsins og ákvörðunarré tt  uni málefni landbúnaðarins, 
en dregur binsvegar að suniu levti m jög ú r  fram lögum  rikisins til jarðræktar-  
innar, og felur auk þess í m ikilsverðum alriðum  í sér grundvallarbreytingu 
á ja rðræ ktarlögunum , þá skorar  s tjó rn  Búnaðarfélags íslands fastlega á Alþingi 
að fresta  afgreiðslu málsins á þessu þingi, en krefst þess, að frum varp ið  verði 
sent til um sagnar búnaðarsam bandanna og búnaðarþings, er sam an á að kom a 
11111 líkt leyti og næsta reglulegt Alþingi. og væri þá ágæt aðstaða til að vinna að 
úrlausn þessara mála og' atlmga þær breylingar, er til bóta gætu orðið á nú- 
verandi löggjöf, og þá 11111 leið gæti búnaðarþing gert þær breytingar á lögum 
Búnaðarfélags íslands, sem nauðsynlegar kynnu að verða.

Búnaðarfélag íslands, 29. april 1936.

Þ. Magnús Þorláksson.
Pálmi Einarsson, 

eflir umboði Svafars Guðniundssonar.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, Beykjavík,


