
Nd. 536. Nefndarálit [133. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 7 12. jan. 1945, um jarðræktar- og húsagerðarsam-
þykktir i sveitum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og mælir með þvi, að það verði samþykkt með
nokkrum breytingum, sem eru á sérstöku þingskjali. Þá hefur nefndin fengið álit
búnaðarþings á frv., en það mælti með þvi og óskaði breytinga, sem nefndin leggur
til að teknar verði að nokkru leyti inn í frv.

Á undanförnum árum hefur ekki verið lagt neitt fé i framkvæmdasjóð, svo að
réttara þótti að setja i hans stað ríkissjóð og óska þess, að varið yrði úr honum
6 millj. kr. á næstu 6 árum til kaupa á nýjum vélum og verkfærum.

Það þótti líka ástæða til að geta þess í frv., að þau ræktunarsambönd. sem
enn þá hafa ekki fengið nægan vélakost. skuli hafa forgangsrétt til þeirra véla og
verkfæra, sem flutt verða til landsins á næstunni. Sömu réttindi skulu þau rækt-
unarsambönd hafa, sem urðu fyrir því óhappi að fá vélar og verkfæri, sem reynzt
hafa ónothæf til jarðyrkju.

Þá leggur nefndin til, að fellt verði út úr frv. framlag vegna bygginga á geymsl-
um yfir vélar og verkfæri. Eins og sakir standa, verður að telja nauðsynlegra að
fullnægja ræktunarsamböndunum með vélar og verkfæri, áður en teknir eru inn
nýir liðir, sem ef til vill geta torveldað þetta nokkuð. En það verður að teljast
eðlileg þróun, að ræktun lands gangi eins jafnt yfir og mögulegt er, svo að aðstaða
bændanna a~ því leyti sem öðru geti orðið sem jöfnust.

Þar sem vélanefnd hefur góða aðstöðu til að fylgjast með rekstri ræktunar-
sambanda, þá er mikill styrkur í því að fá samþykki hennar fyrir gjaldi þvi, sem
tekið er fyrir þá vinnu, sem innt er af hendi með vél un um, og af þeim ástæðum
þykir rétt að taka inn í lögin ákvæði, sem fela þetta i sér.

I lögunum um jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir hefur staðið, að Búnaðar-
félag Islands skuli fylgjast vel með rekstri ræktunarsambandanna og sjá um, að
þau sendi reikninga og standi skil á fyrningargjöldum, eftir því sem -ákveðið er.
Þessu hefur þótt nokkuð ábótavant hjá sumum ræktunarsamböndunum, og til þess
að koma þessu hér eftir í fastara form en verið hefur, samkvæmt þeirri reynslu,
sem fengizt hefur síðan lög þessi komu til framkvæmda, eru gerðar hér á nokkrar
breytingar og Búnaðarfélagi Íslands sköpuð betri aðstaða til að framfylgja þessu
en verið, hefur. Tekið er upp heimildarákvæði um dagsektir, ef ekki hafa borizt
reikningar fyrir maílok, og er þarna um 5 mánaða tíma að ræða frá reiknings-
lokum, og vonandi nægir sá tími undir venjulegum kringumstæðum, svo að ekki
þurfi að grípa til þessa ákvæðis nema í neyð.

Þá hafa fyrningarsjóðirnir verið nokkuð umdeildir og misjafnlega góð skil
sýnd i þeim efnum af þeim, sem hlut hafa átt að máli, enda mjög misjöfn aðstaða
ræktunarsambandanna í þeim efnum. Það þykir því rétt að hafa það eftir mati
vélanefndar, hversu hátt fyrningarsjóðsgjaldið er hjá hverju og einu ræktunarsam-
bandi, en áður var það jafnt hjá öllum ræktunarsamböndum, hvort sem um mikla
eða litla vinnu var að ræða. Það er því eðlilegt nú, þegar þessum ákvæðum er
breytt, að gefa Búnaðarfélagi íslands aukinn rétt til að fylgja því eftir, að þessir
fyrningarsjóðir myndist, ef ekki er staðið í skilum með gjaldið, og er 14. gr. lag-
anna breytt í því skyni. En þetta ætti líka að verða til þess, að þær sýslunefndir,
sem hingað til hafa ekki treyst sér til að ábyrgjast, að ræktunarsamböndin hafi
helming af fyrningarsjóðnum í rekstri sínum, geri það nú, þegar meira aðhald
hefur skapazt i þessum efnum.

Hannibal Valdimarsson tók ekki þátt í afgreiðslu málsins í nefndinni sökum
lasleika.

Alþingi, 30. marz 1955.
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