
Ed. 376. Nefndarálit [134. mál]
um frv. til girðingalaga.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og er því meðmælt, að það verði samþykkt,
en hefur orðið ásátt um að bera fram við það eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR:
1, Við 2. gr. Fyrri málsgr, hljóði þannig:

Þegar lögð er girðing af leiguliða, fer um skyldur jarðeiganda við burtför
ábúandans eftir sömu reglum og um hús á jörðinni sé að ræða, sbr. 13. gr.
ábúðarlaganna.

2. Við 3. gr. Aftan við fyrri málsgr. bætist: frá meðeigendum.
3. Við 8. gr. Í stað orðanna "gilda þá sömu reglur .... í lögum þessum" komi:

gilda þá sömu reglur um greiðslu á andvirði þeirra og viðhald, eftir því sem
við á, eins og um aðrar þær girðingar, er lög þessi hafa sett reglur um.

4. Við 9. gr.
a. Í stað 1. málsgr, komi:

Nú er vegur lagður gegnum tún eða ræktunarland. og skal þá sá, sem
veginn leggur, kosta efnið í girðinguna báðum megin vegarins eða leggja
til ristarhlið ásamt grindarhliði, ef vegamálastjóri telur það hentugra. Sama
gildir, ef girðing er lögð umhverfis slík lönd, er vegur liggur um þau, þannig
að afnot girðingarinnar notist ekki að öðrum kosti.

Eigendum vega er heimilt að girða meðfram vegum sínum, þótt ekki
sé þess krafizt af landeiganda. ÞÓ skal vegeiganda skylt að setja hlið á
slíka girðingu, ef þörf er á að dómi matsmanna.

b. Í stað orðanna "Þegar vegur er lagður gegnum girt beitiland eða beitiland
er girt, þar sem vegur liggur" komi: Þegar vegur er lagður gegnum girt
beitiland eða engjar.

5. Við 12. gr.
a. Í stað "alfaravegi" í 1. málsgr. komi: vegi.
b. Í stað "á hina hlið vegarins" í 2. málsgr. komi: að girðingu á hina hlið

vegarins.
6. Við 13. gr. í stað "hreppsveg" í 1. málsgr, komi: aðra vegi.
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