
Nd. 220. Breytingartillögur
við frv. til 1. uin skógrækt.

Frá  landbúnaðarnefnd.

1. Við 3. gr. Orðin „eftir þörfum “ í fyrri málsl. gre inarinnar falli burt.
2. Við 7. gr. f stað orðanna „á svæðum þeiin“ í næstsíðasta málsl. gre inarinnar 

komi: þar.
3. Við 8. gr. Greinin orðist svo:

í skógum þeim og kjarrlöndum , sem í afréttum  liggja eða f jarri  búfjár- 
högum, er öll beit bönnuð frá 1. nóvember til 1. júní. Nú hagar svo til á ein- 
stökum landsvæðum, að skógark jarr  cða annar  gróður skóglendis er í ber- 
sýnilegri hættu sökum óhóflegrar beitar, að dóini skógræktarstjóra, og er land- 
búnaðarráðherra  þá heimilt að banna eða takm arka  beit á skóginn eða kjarrið  
um  lengri eða skemmri tima, enda komi bæ tur fyr ir  slíka skerðingu á lands- 
nytjum, eftir mati dóinkvaddra manna. Bætur þessar skal greiða ú r  rikissjóði. 
Ráðherra getur bannað með öllu að beita geitfé á skóg eða k jarr ,  enda telji skóg- 
ræktarstjóri,  að skóginum stafi bersýnileg hætta af beitinni.

4. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Sé skógur eða k ja r r  í vfirvofandi hættu að dóini skógræktarstjóra  fj'rir 

örtröð eða annað það, er kann  að valda háskalegum skemmdum á skógi eða 
skóglendi, er ráðherra heimill að taka slik landsvæði eignar- eða leigunámi. 
Um slíkt eignar- eða leigunám fer eftir fvrirm ælum  laga nr. 61 frá 14. nóv. 
1917, um fram kvæm d eignarnáms. Meta skal fullar bæ tur eigi aðeins fvrir 
afnotamissi, heldur og fvr ir  þá aðstöðuskerðingu til lífsbjargar, er af slikum 
ráðstöfunum  leiðir.

5. Við 18. gr. Greinin orðist svo:
T aka skal fram í bvggingarbréfi gagnvart ábúendum  jarða  þeirra, sem 

eru eign ríkisins, að þeim sé skylt að hlífa svo skógi og k jarri á jörðum  þess- 
um, að hvorugt rýrni eða eyðist af völdum þeirra á meðan ábúðartími þeirra 
stendur. E nnfrem ur það, að ráðherra  sé heimilt að taka til fr iðunar einstök 
skóg- eða kjarrlendi á jörðum  þessum á meðan ábúð þeirra stendur, enda lækki 
þá afgjald ja rðanna  vegna afnotamissis ábúenda af hinu friðaða landi, eftir 
mati dóm kvaddra manna.

6. Við 21. gr. Upphaf gre inarinnar orðist svo:
Hreppstjórar og skógarverðir skulu, liver í sínu umdæmi, hafa eftirlit með 

því o. s. frv.
7. Á eftir III. kafla frv. komi nýr kafli, svo hljóðandi (og brevtist kaflaskipting 

og greinatala frv. samkv. þ v í ) :

IV. KAFLI 
Um skógræktarfélag íslands.

22. gr.
Skógræktarfélag fslands er viðurkennt sem samband skógræktarfélaga í 

landinu.
23. gr.

S tvrkur sá, sein veittur er í fjárlögum til skógræktarfélaga, er iiundinn því 
skilyrði, að þau séu deildir í Skógræktarfélagi fslands.

24. gr.
Ráðherra ú th lu tar  styrknum, að fengnum tillögum skógræktarstjóra og for- 

m anns Skógræktarfélags íslands.
8. Við 22. gr. Upphaf gre inarinnar orðist svo:

A næstu fimm árum  eftir að lög þessi öðlast gildi o. s. frv.
9. Við 24. gr. Greinin orðist svo:

Nú hefir skógur verið uppræ ttur ú r  landi, er telst skógaritak an n a ra r  jarð- 
ar, og fellur þá ítakið niður.

10. Við 25. gr. Upphaf gre inarinnar orðist svo:
Á næstu fimmtán árum  eftir að lög þessi öðlast gildi má með úrskurði o. 

s. frv.


