
Ed. 387. Breytingartillögur
við frum v. til 1. 11111 breyt. á jarðræ ktarlöguin , nr. 101 frá  23. jú n í 1936.

F rá  B rynjólfi B jarnasyni.

1. Við 3. gr. Meginmál g re inarinnar orðist svo:
B únaðarfélag íslands skal halda spjaW skrá y fir  ja rð ræ k ta rs ty rk  hvers býlis 

og skal sk rásetja  það, er greitt hefur verið síðan jarð ræ k ta rlög  nr. 43 23. jú n í 1923, 
gengu í gildi. Skrásetning þessi tek u r og til þjóð- og k irk ju jarð a , að því er snertir 
upphæ ðir þær, er farið  hafa lil afgjaldsgreiðslu býlanna, og skal te lja  aðeins þann 
h lu ta  afgjaldsins, er nem ur venjulegum  jarðabó tasty rk , m iðað við þá dagsverka- 
tölu, er jarðarafg jök lin  voru reiknuð eftir. Sam hliða þessari sp ja ldsk rá  skal Bún- 
aðarfélag íslands gera aðra sp jaldskrá, er sýni sta-rð á véltæku túni hvers býlis 
sam kvæm t jarðam ati og þau m annvirk i býlisins, sem stv rkhæ f eru  sam kvæm t 
9. gr. I. og V. og bæti siðan inn á þá skrá þeirri viðbót, seni verður með árlegum  
um bótum  jarðanna.

S ty rku r sá til ja rð ræ k ta r og húsabóta, er 9. gr. ákveður, skal þessum  breyt- 
ingum  háður:
a. Býlum, sem hafa m inna en 8 hek tara  af véltæku túni, greiðist til tú n ræ k ta r 

sam kvæm t 9. gr. II., III. og IV. 100% hæ rri s ty rk u r en sú grein ákveður.
b. Býlum, sem fengið hafa sam tals m inna en 2000 kr., greiðist til húsabóta sam- 

kvæ m t 9. gr. I. og V. 30% h æ rri s ty rk u r en sú grein ákveður.
c. Býlum, sem fengið hafa sam tals 6000—7ö00 kr., skal greiða 30% m inna fy rir  

hvert verlc.
d. Býlum, sem fengið hafa sam tals m eira en 7500 kr., skal greiða 50% m inna 

fy r ir  hvert verk.
JVú greiðist verðlagsuppbót á s ty rk inn  samkv. 9. gr. vegna aukins kostnaðar 

við fram kvæm d verkanna, og telst sú uppbót þá ekki með sem s ty rk u r veittur 
býli sam kvæm t a —d-lið þessarar greinar.

Býlum, sem hafa 8—10 hek tara  af véltæ ku tú n i og hafa fengiö 2000—6000 kr., 
skal greiða sty rk  til ja rð ræ k ta r og húsabóta sam kvæm t 9. gr., en býlum , sem hafa 
m eira en 10 hek tara  af véltæku túni, greiðist enginn s ty rk u r sam kv. 9. gr. II., III. 
og IV., og býlum , sein hafa kom ið sér upp m annvirk jum  þeim, e r greind eru í 9. 
gr. I. og V. og að m ati B únaðarfélags íslands fullnæ gja þörfum  býlis, sem hefur 
10 hek tara  af véltæku tún i eða m eira, greiðist enginn s ty rk u r sam kv. 9. gr. I. og V.

Ekki nær ákvæði d-liðs þessarar g re inar svo og ákvæðin, sem takm arka rétt 
býlis til styrks, til þeirra búa, er hæ jarfélög reka og sta rfræ k t eru vegna þess 
að ókleift er, sak ir erfiðleika og dýrleika, að fly tja  nauðsynlega neyzlum jólk til 
bæ jarins handa íbúunum , að dómi B únaðarfélags íslands.

Sama gildir uin hám ark  það, sem ákveðið er í 9. gr. III. j. um  styrk  til grjót- 
náms, að því er sn ertir býli við kaupstaði, þar sem svo stendur á sem að ofan 
grein ir og ekki er kostu r á ræ ktun, nem a í m jög g rý ttum  jarðvegi.

H æ kkunar á stvrk þeim, er 9. gr. ákveður, n jó ti aðeins ja rð ir  sam kvæm t skil- 
greiningu 1. gr. ábúðarlaga, n r. 87 19. jún í 1933, svo og nýbýli, sem rek inn  er 
sjálfstæ ður b ú rek stu r á sem aðalatvinna, að dómi B únaðarfélags íslands.

2. Við 5. gr. Meginmál g re inarinnar orðist svo:
B únaðarfélag íslands ákveður árlega, hver h ám ark ssty rk u rin n  fy r ir  hvert 

býli skal vera á árinu.


