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Frá landbúnaðarnefnd.

Landbn. er það ljóst, að jarðræktin er grundvöllurinn undir heilbrigðum og arð-
vænlegum búrekstri. Stóraukinn heyfengur, samhliða notkun þeirrar tækni og tækja,
sem nú er völ á, eykur öryggi landbúnaðarins og stuðlar að bættum hag bænda-
stéttarinnar .

Þetta verður að hafa í huga, þegar rætt er um jarðræktarlögin og þar á meðal
þá breytingu, sem skiptir máli hér, að hækka styrkinn til vélgrafinna skurða úr
helmingi kostnaðar í %0 kostnaðar. Samkvæmt upplýsingum, sem nefndinni hafa
borizt, er áætlað, að af þessari breytingu einni mundu útgjöld ríkissjóðs hækka
nokkuð á aðra milljón króna, miðað við líkan kostnað og álíka skurðgröft að rúm-
máli og árið 1951.Af þessari hækkun mundi enn fremur leiða aðrar breytingar og
hækkanir á styrk samkv. jarðræktarlögum, sem mundu hafa verulegan kostnað i
för með sér fyrir ríkissjóð. Þetta er mikil upphæð, en þó væri ekki í það horfandi,
ef aðstaðan væri þannig, að þetta kæmi bændastéttinni almennt að notum. En því
miður skortir mjög á, að svo sé. Fjöldi sveita og byggðarlaga víðs vegar um land
hefur enga skurðgröfu og jafnvel engar vonir um að fá skurðgröfu á næstu árum.
Í því sambandi má benda á, að skurðgröfum fjölgar ekkert við það, þó að styrkur-
inn til greiðslu skurðgröfuvinnslunnar hækki. Árangurinn yrði að líkindum sá, að
skurðgröfunum yrði haldið enn lengur á hverjum bæ, þar sem verkefnin eru næg,
svo að enn færri nytu vinnu þeirra en ella.

Það er enn fremur alkunnugt, að skurðgröfurnar eru langflestar í þeim sveit-
um, sem bezta hafa aðstöðuna, hafa t. d. akfæra vegi og síma heim á hvert heimili
og víða rafmagn eða eru í þann veginn að fá það. Allt þetta hafa þessi héruð eða
sveitir fengið að verulegu leyti fyrir fjárframlög úr ríkissjóði.
Aðrar sveitir og byggðarlög vantar allt þetta, jafnvel vegirnir eru svo illir, að

ekki er hægt að koma skurðgröfum til þeirra, þó að þau ættu kost á þeim. Þessar
sveitir hafa orðið afskipta I' og dregizt aftur úr, af því að röðin er enn ekki komin
að þeim að fá veruleg fjárframlög úr ríkissjóði til þessara nauðsynjamála. - Nú
er það alkunnugt, að greiðslugetu ríkissjóðs eru takmörk sett, og eins og nú er
háttað hag ríkissjóðs er líklegast, að ný milljónaútgjöld hafi það i för með sér. að
dregið yrði úr nýbyggingu vega og brúa og símalagníngum, sem kæmi þá fyrst og
fremst niður á þeim bændum, sem verst eru settir og vantar allt þetta mjög til-
finnanlega. Þetta hlyti að leiða til þess, að aðstöðumunurinn innan bændastéttar-
innar yrði enn óþolanlegri en nú er.

Nefndin vill ekki stuðla að þessu umfram það, sem orðið er. Það er skoðun
hennar, að í stað þess að auka þennan aðstöðumun beri að leggja allt kapp á að
gera hann sem minnstan og sporna þannig við, að góðar eða byggilegar jarðir fari
í eyði af þeim sökum.

A það má einnig líta, að enn eru fá ár liðin síðan jarðræktarlögin voru endur-
skoðuð og núgildandi jarðræktarlög voru sett, en með þeim lögum var framræslu-
styrkurinn hækkaður upp í helming kostnaðar. Er það á fleiri vegu óheppilegt að
vera sífellt að hringla með löggjöf eins og jarðræktarlögin og skapa þannig glund-
roða og óvissu í stað festu og öryggis í meðvitund almennings.

Að öllu þessu athuguðu sér nefndin ekki fært að mæla með frv., eins og nú
standa sakir.
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