
Nd. 385. Nefndarálit [53. mál]
um frv. til laga um framlag til veðdeildar Búnaðarbanka Íslands.

Frá landbúnaðarnefnd.

Skömmu eftir að frv. var vísað til nefndarinnar, sendi hún það stjórn Búnaðar-
bankans til umsagnar. Í svari sínu mælir stjórn Búnaðarbankans mjög eindregið
með því, að frv. verði samþykkt, en bendir jafnframt á nauðsyn þess, að veðdeild-
inni verði auk þess fjár, sem frv. gerir ráð fyrir, séð árlega fyrir nokkru fé næstu
árin, svo að lánveitingar úr veðdeildinni stöðvist ekki að mestu á nýjan leik.

Landbúnaðarnefnd er sammála um, að knýjandi þörf er á, að veðdeild Búnaðar-
bankans sé efld, svo að hún geti sinnt því hlutverki, sem henni er ætlað. Fjár-
skortur veðdeildarinnar hefur orðið tilfinnanlegur þeim mönnum, sem til hennar
hafa þurft að leita, eftir því sem verðbólgan hefur vaxið og örðugra hefur orðið
að afla lánsfjár. Einkum hefur þetta komið hart niður á þeim, er ætluðu að reisa
bú í sveit eða þurftu af einhverjum ástæðum að kaupa sér jarðnæði til þess að geta
búið í sveitinni, því að telja má, að fyrir þessum mönnum hafi á síðari árum verið
allar dyr lokaðar til lántöku til jarðarkaupa. Vita þó allir, að það er frumskilyrði
fyrir hvern búanda, að hann hafi umráð yfir landi. Þetta hefur orðið þess vald-
andi, að mun færra fólk hefur hafið búskap í sveitum síðustu árin en ella hefði
orðið, ef greiðari aðgangur hefði verið að jarðakaupalánum í veðdeild Búnaðar-
bankans, og án efa hefur nokkur hluti þess hröklazt á mölina til að stofna þar
heimili.

Nefndin verður því að leggja áherzlu á, að úr þessu verði bætt, jafnframt og
áframhaldandi starfsemi veðdeildarinnar yrði tryggð með aðstoð ríkisstjórnarinnar
við sölu veðdeildarbréfa bankans.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Aftan við greinina bætist: ÞÓ þannig, að í fyrirrúmi sitji jarðakaupa-

lán til manna, sem eru að hefja búskap, og til leiguliða, sem verða jarðnæðis-
lausir.

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Ríkisstjórnin ábyrgist sölu á veðdeildarbréfum veðdeildar Búnaðarbanka

Íslands með nafnverði að upphæð allt að 1 millj. kr. á ári í 5 ár (1953-1957).

Alþingi, 8. des. 1951.
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