
Nd. 360. Nefndarálit [43. mál]
um frv. til jarðræktarlaga.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta til jarðræktarlaga er borið fram sem stjórnarfrumvarp af fyrr-
verandi ríkisstjórn. Tillögur þær til breytinga, sem hér er lagt til að gera á jarð-
ræktarlögum, hafa fengið mikinn og góðan undirbúning. Árið 1948 skipaði þáver-
andi landbúnaðarráðherra fimm manna nefnd til þess að endurskoða jarðræktar-
lögin. Sú nefnd skilaði tillögum sínum í lok þess árs. Tillögur þeirrar nefndar
voru sendar Búnaðarfélagi Íslands til umsagnar. Stjórn Búnaðarfélagsins skipaði
nefnd til þess að athuga frumvarp milliþinganefndarinnar. Sú nefnd lagði til, að
frumvarpið yrði ekki afgreitt fyrr en eftir að búnaðarþing hefði fjallað um það.
Þáverandi landbúnaðarráðherra féllst á þessa málsmeðferð, og var frumvarp hinnar
stjórnskipuðu nefndar lagt fyrir húnaðarþing, er kom saman i febrúar 1919.

Búnaðarþing gerði allverulegar breytingar á frumvarpi hinnar stjórnskipuðu
nefndar. Meðal annars lagði búnaðarþing til, að allmiklar hækkanir yrðu gerðar
á styrk til ýmissa jarðræktarframkvæmda frá því, sem hin stjórnskipaða nefnd
hafði lagt til. Mun mega telja, að þar hafi verið framfylgt til hins ýtrasta kröfum
bænda stéttarinnar um framlög ríkisins til jarðræktarframkvæmda.



Stjórn Búnaðarfélags Íslands sendi tillögur búnaðarþings til landbúnaðarráðu-
neytisins að afloknu búnaðarþingi 1949. Ráðuneytið tók tillögur búnaðarþings
flestar til greina og lagði frumvarpið í því formi, sem það þá hafði fengið, fyrir
Alþingi það, er nú situr að störfum.

Landbúnaðarnefnd hefur haldið marga fundi um frumvarpið og leitað álits
sérfróðra manna um það. Einstakir nefndarmenn hafa einnig unnið mjög mikið
utan funda að athugun á frumvarpinu eða sérstökum köflum þess. Árangur þess-
ara athugana er sá, að nefndin ber fram á sérstöku þingskjali allvíðtækar breyt-
ingartillögur við frumvarpið. Breytingartillögur nefndarinnar stefna einkum að
eftirfarandi atriðum:

Nefndin leggur til að lækka allverulega styrk til nokkurra jarðræktar- og
húsabótaframkvæmda frú því, sem búnaðarþing gerði tillögur um. Að vísu er land-
búnaðarnefnd ljóst, hve mikil nauðsyn er til þess, að ríkissjóður styrki bændur
ríflega við hin margvíslegu umbótastörf í þágu jarðræktarinnar, en nefndinni er
jafnframt ljóst, að stilla verður i hóf fjárframlögum i þessu skyni vegna fjárhags-
örðugleika ríkissjóðs. ÞÓ vill nefndin taka það fram, að hún vill í engu slá af
kröfum búnaðarþings um styrk til framræslu. Á það jöfnum höndum við handgröft
og styrk til vélgrafinna skurða. Þurrkún landsins er frumskilyrði þess, að hægt
sé að hefjast handa um ræktun jarðar. Það er alger fjárhagsleg ofraun fyrir
bændur að leggja fram mjög mikið fjármagn Í því skyni, þar sem áhrif af fram-
ræslunní koma ekki fram fyrr en eftir nokkurn tíma og oft jafnvel ekki fyrr cn
eftir mörg ár. Það þarf því að bíða lengi eftir tekjum af fjármagni, sem í þurrk un
lands er lagt. Þess vegna er það ótvíræð skylda ríkisvaldsins að styðja slík braut-
ryðjendastörf ríflega. Þegar búið verður að þurrka meginhluta af mýrlendi í byggð-
um Íslands, mun landið fá allt annan svip, búskaparskilyrði öll stórum betri og
lífsafkoma þjóðarinnar verður allt önnur en nú er, ekki einungis bændastéttar-
innar, heldur allra landsmanna. Það er af þessum ástæðum, að landbúnaðarnefnd
leggur til, að óskir búnaðarþings um, að vélgrafnir skurðir verði styrktir með
helmingsframlagi af rekstrarkostnaði við gerð þeirra, verði samþykktar.

Landbúnaðarnefnd leggur til, að nokkrar breytingar verði gerðar á III. kafla
frumvarpsins, um Vélasjóð. Breytingartillögur nefndarinnar miða að því að tengja
framkvæmdastjórn Vélasjóðs enn fastar Búnaðarfélagi Íslands en gert CI' í frum-
varpinu. Verði breytingartillögur nefndarinnar við þennan kafla frumvarpsins sam-
þykktar, mun nefndin síðar bera fram frumvarp til laga UIll breyting á lögum um
tilraunir og rannsóknir í þágu landbúnaðarins, um starf verkfæranefndar. sem þá
á eingöngu að vera prófun véla og verkfæra. Þess skal getið, að einn nefndar-
manna (ÁS) hefur sérstöðu um þennan kafla frumvarpsins og mun bera fram
sérstakar breytingartillögur varðandi hann. Sömuleiðis mun hann bera fram breyt-
ingartillögur um nokkur önnur atriði.

Í framsögu mun nánar skýrt frá breytingartillögum nefndarinnar og jafn-
framt, eftir því sem hægt er, hvaða áhrif frumvarpið í heild, ef að lögum verður,
hefjir á útgjöld ríkissjóðs vegna jarðræktar laganna.

Alþingi, 24. febr. 1950.
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