
Ed. 371. Nefndarálit
nm frv. til 1. um  breyting á ábúðarlögum, nr. 87 19. júni 1933.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Með frv. þessu er til þess ætlazt, að löggjafinn rétti h lu t þeirra  leiguliða, sem 
greiða landskuldir i h lunnindum . Það er upplýst, að á þeim m iklu verðbólgutím- 
um, sem nú eru, hafa  sum ar landskuldir, sem þannig eru greiddar, numið nijög 
háum  upphæðum í krónutali  miðað við matsverð ábýlisjarðar.

Nefndin l ítu r hins vegar svo á, að ekki sé hægt með lagaboði að ógilda eldri 
ábúðarsamninga, og því auðsætt, að lagasetning um  jjetta efni m undi aðeins ná til 
þeirra ábúðarsamninga, sem gerðir yrðu  eftir gildistöku laganna, en ekki bæta 
ú r  þeirri þörf  liðandi stundar, sem flu tn ingsm aður frv. virðist sérstaklega hafa 
í huga. Nefndinni er það ljóst, að jafnvel þótt ekki verði með lagasetningu breytt 
fyrirmælum  eldri ábúðarsamninga, þá geti þó verið þörf á að breyta ábúðarlögun- 
mn vegna þeirra, sem framvegis taka jarðir til ábúðar. En slík breyting ætti vafa- 
laust að taka til fleiri atriða en þess, sem í frv. felst. Væri t. d. sjálfsagt, að jafn- 
fram t því, sem teknar væru til a thugunar breytingar á ábúðarlögunum, að því er 
við kem ur greiðslu landskulda í h lunnindum , væri einnig athugað um  landskuldir 
og kúgildaleigur, sem greiddar eru i öðrum landaurum, svo sem kindum  og smjöri 
svo og k indafóðrm n og jafnvel vinnu (sbr. og prestsm ötu).

Nefndin sneri sér til Búnaðarfélags íslands og bað um  ým sar upplýsingar við- 
víkjandi landskuldum, sem greiddar eru í öðru en peningum. Af svari félagsins 
og upplýsingum, sem n. bárust jafn fram t frá dóms- og k irk jum álaráðuneytinu, 
verður })að augljóst, að þótt sæmilega auðvelt virðist að afla glöggra upplýsinga 
um  leigumála þeirra jarða, sem eru í eign hins opinbera, er mjög örðugt að fá sams 
konar vitneskju um jarðeignir e instakra manna.

Nefndin telur, að vel þurfi  að undirbúa breytingar á ja fn fyrirfe rðarm ik lum  
lagabálki sem ábúðarlögin eru og ekki séu likur til þess, að sá und irbún ingur geti 
farið fram  á þessu þingi. Leggur n. þvi til, að frv. verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
Þ ar  sem telja verður fullvíst, að frv. þetta, þótt að lögum yrði, næði eigi þeim 

tilgangi sinum að bæta k jö r  þeirra  leiguliða, sem nú greiða jarðarafgjöld  í hlunn- 
indum, og þar sem brevtingar á ábúðarlögunum  þurfa  vandaðan undirbúning, sem 
ekki er líklegt, að fáist á þessu þingi, telur deildin ekki ástæðu til frekari afgreiðslu 
frv. nú og tekur fyrir  næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 9. nóv. 1943.
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