
Nd. 505. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 38 15. febr. 1945, um stofnun búnaðarmálasjóðs.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefur eigi getað orðið á einu máli um afgreiðslu þessa máls. Leggur
meiri hluti nefndarinnar til, að frumvarpið verði samþykkt, en við undirritaðir
leggjum til, að það verði afgreitt með rökstuddri dagskrá.

Þetta búnaðarmálasjóðsmál virðist í fljótu bili lítið mál og er það í sjálfu sér
frá fjárhagslegu sjónarmiði. En saga þess er þó orðin nokkuð löng og að sumu
leyti merkileg. Hún sýnir það, hve sumir þeir, er kalla sig bændafulltrúa, hugsa
smátt borið saman við sumar aðrar stéttir.

Upphaf málsins er það, að þegar orlofslögin voru til meðferðar á Alþingi
1943, þá flutti Hermann Jónasson, þm. Str., og fleiri frumvarp um það að greiða
úr ríkissjóði sem svaraði 10 kr. á hvern bónda til kynnisferða sveitafólks. Þetta
átti að samsvara orlofslögum launastéttanna, sem gefa þeim 4% á allt kaupgjald.
Þannig fór þetta gegnum efri deild Alþingis.

Þegar kom til landbúnaðarnefndar neðri deildar, þá þótti okkur, sem þar
áttum sæti, heldur lágt risið á þessu frumvarpi og breyttum því í það að taka
lh % gjald af heildsöluverði landbúnaðarafurða. Skyldi þetta fé renna í sjóð, sem
héti "ferðasjóður sveitafólks". Skyldi Búnaðarfélag Íslands skipta þessu fé milli
búnaðarsambandanna og þau aftur innbyrðis til kynnisferða sveitafólksins, ef
það færi hópferðir til fjarlægra héraða, og einnig mætti greiða til aðstoðar til fá-
tækra einyrkja, svo að þeir kæmust heiman að og gætu lyft sér upp í nokkra daga.
Þannig var frumvarpið samþykkt í neðri deild. Í efri deild var því vísað frá með
rökstuddri dagskrá. Mun sumum þar hafa þótt með þessu of miklu fé eytt í
skemmtiferðir sveitamanna.

Þetta var 1943, og síðan hefur frumvarpið eigi sézt í þvílíkri mynd. Kom það
til, að í nálægð við Alþingi er önnur stofnun, sem heitir búnaðarþing. Hún gat
eigi hugsað sér að stofna ferðasjóð sveitamanna. Það var allt of frjálslegt. En
gjaldið af vörunum mátti taka og nota til annars. Kom þó brátt í ljós, að sam-
komulag varð ekki gott um notkun þessa sjóðs. Sumir vildu nota hann til fram-
kvæmda í búnaðarsamböndum landsins. Aðrir vildu gera hann að starfsfé fyrir
nýtt landssamband bænda og byggja hótel í Reykjavík fyrir afganginn. Náðu þeir
siðar töldu meiri hluta, því að sú aðferðin þótti líklegri til áróðurs fyrir Fram-
sóknarflokkinn. Afleiðingin varð lög um stofnun búnaðarmálasjóðs, nr. 38 frá
]5. febr. 1945.Nú var vörugjaldið orðið V2% af því verði, sem bændur fengju fyrir
vöruna. Sumum þótti ekki sem skemmtilegast að hafa úthlutun úr þessum sjóði
alveg í höndum þeirra, er ráða í Búnaðarfélagi íslands, og var því sett inn í lögin
ákvæði um það, að landbúnaðarráðherra skyldi samþykkja úthlutunina fyrir eitt
ár í senn. Út af því ákvæði gerði Tímaliðið mikið hróp að þáverandi landbúnað-
arráðherra, Pétri Magnússyni, og pantaði samþykktir víðs vegar að frá félögum til
að mótmæla ákvæði þessu. A Alþingi 1946 fluttu nokkrir andstæðingar þeirrar
ríkisstjórnar, sem þá var, frumvarp um breytingu á þessu. Við undirritaðir grip-
um þá tækifærið til þess að fá lögunum breytt í það horf, sem þau eru í nú, að fé
þetta sé notað til félagslegra framkvæmda í búnaðarsamböndum landsins. Reynt
var að fá þessu aftur breytt á síðasta Alþingi, en sú tilraun misheppnaðist vegna
þess, að meiri hluti þingmanna í neðri deild vildi hafa lögin eins og frá þeim var
gengið 1946.

Það frumvarp, sem hér liggur fyrir, er ný tilraun til breytinga, og nú er farið
fram á, að helmingur fjárins renni til stéttarsambands bænda, en búnaðarsam-
böndin fái að halda helmingnum. Stjórnir búnaðarsambandanna hafa gengið inn
ú þetta, flestar einróma, en nokkrar að meiri hluta. Ber það til meðal annars, að



þær hafa flestar verið sviknar fram að þessu um greiðslu á fé sjóðsins svo sem
þeim ber samkvæmt lögunum. Halda þær sýnilega, að því eigi nú að halda áfram,
ef eigi næst samkomulag, og því sé betra að fá helming fjárins með skilum en að
eiga von á framhaldandi vanskilum frá hálfu þess opinbera í þessu efni. - Við
höfum fengið hjá Búnaðarbankanum skýrslu um það, hve mikið fé hefur verið
innheimt í búnaðarmálasjóð árið 1946, og fylgir hún hér með. Hve mikið hefur
verið innheimt fyrir árið 1947, munum við reyna að fá síðar, helzt áður en þingi
slítur. Við teljum enga ástæðu til að breyta lögunum. Fé þetta er bezt komið hjá
samböndunum. Þau hafa öll mikla þörf fyrir meira fjármagn til starfsemi sinnar
og geta gert miklu meira gagn en útlit er á, að hið svo nefnda stéttasamband
bænda geri. Má þó vera, að sá félagsskapur geri síðar talsvert gagn, en þá verður
að skipta þar um stjórn og starfshætti. Er og ekkert í veginum gegn því, að bún-
aðarsamböndin geti greitt fé til stéttasambandsins, eftir því sem þau telja nauð-
syn á. Þess vegna þarf eigi að skipta fé búnaðarmálasjóðs með lögum.

Við leggjum til, að frumvarpið verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem ætla má, að fé búnaðarmálasjóðs komi að mestu gagni fyrir sveit-

irnar með því, að búnaðarsamböndunum sé greitt það eins og lögin ákveða, og
þar sem samþykktir sambandsstjórnanna benda til þess, að þær muni fúsar til að
greiða "stéttarsambandi bænda" nauðsynlegt starfs fé án lagaákvörðunar. þá tekur
deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 14. marz 1948.

Jón Pálmason,
frsm.

Sigurður Guðnason.

Fylgililkj~l.

Listi yfir greiðslur af félagssvæðum búnaðarsambandanna í búnaðarmálasjóð 1946.

Búnaðarsamband Kjalarnesþings .
Borgarfjarðar .
Snæfellinga .
Dalasýslu .
Vestfjarða .
Strandamanna .
A.~Húnvetninga .
Skagfirðinga .
Eyfirðinga .
S.-Þingeyinga .
Ni-Þingeyinga .
Austurlands .
Suðurlands .
V.-Húnvetninga .

kr. 30 852.55
28808.11
6523.62
5808.03

16540.93
4414.91
8355.28

19310.60
49594.10
13486.33
5743.64

37403.25
119373.76

6239.29

Kr. 352454.40


