
Ed. 598. Nefndarálit [132. mál]
um frv. til 1. um breyt. á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 1950.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt málið og orðið sammála um að leggja til, að það verði
samþykkt óbreytt.

Helztu breytingar frá núgildandi lögum eru þessar:
1. Héraðsráðunautum í jarðrækt er fjölgað lll' 12 í 15 og laun þeirra greidd að

helmingi úr ríkissjóði í stað % nú.
2. Ríkissjóður hefur greitt 50% kostnaðar við rekstur skurðgrafanna. þegar þær

vinna að skurðagerð til uppþurrkunar túna, engja eða haglendis, en nú er lagt
til, að ríkissjóður greiði 65%.

3. Vinnsla og jöfnun lands vegna túnræktar var áður styrkt með 200 kr. grunn-
styrk á hvern hektara og jafnt á alla nýrækt. Nú er ræktunar landinu skipt i
tvennt: sandiendi, og þar er grunnframlagið lækkað úr 200 kr. i 150 kr. á
hektara, en á öðru ræktunarlandi er fJ!amlagið óbreytt, 200 kr. á hektara.

4. Áður gat enginn fengið framlag úr ríUissjóði á meira grjótnám úr ræktunar-
landi en 50 rúmmetra á ári, og þá 2 kr .. á rúmmetrann. Nú er lagt til að breyta
þessu, taka 50 rúmmetra hámarkið úr lögunum og hækka ríkisframlagið í 4 kr.
á rúmmetra grjóts. Þetta ákvæði gildir þó ekki þar, sem grjótið er seljanlegt.
eins og er í ýmsum kaupstöðum og sjávarþorpum.

5. Framlagi á garðávaxtageymslur, sem bætt var í lögin 1952, er haldið óbreyttu
á steyptar, varanlegar geymslur, en fellt niður á geymslum byggðum úr
torfi, enda hefur mjög lítið verið gert af þeim og skiptir því litlu fyrir heildina.

6. Lagt er til, að ríkið greiði framlag á súgþurrkunarkerfi i þurrheyshlöður og
sé það 5 kr. á hvern fermetra í gólffleti hlöðunnar. Þetta atriði er nýtt. Öll-
um ber saman um nauðsyn þess, að sem flestir korni súgþurrkun í hlöður
sínar. Þeir, sem það hafa gert, geta ekki nógsamlega lofað þá heyverkunar-
aðferð. Til þess þarf mótor og blásara og svo timburútbúnað (grindur, stokka)
í hlöðugólfið, þar sem loftinu, sem ætlað er að fara' jafnt upp í gegnum allt
heystæði hlöðunnar, er blásið inn í (stokkana) eða undir (grindurnar). Fram-
lag ríkissjóðs er miðað við það, að Þllð sé sem næst hálfvirði timbursins, er
þarf í gólfið, miðað við núverandi Ilmburverð, og verður þá bóndinn að
framkvæma verkið, greiða hinn helming timburs ins, kosta blásara, mótorinn
og annað, sem til súgþurrkunar þarf. Þetta framlag er því fremur örvun til
manna en fjárstuðningur, þar sem um 2-3 þús. kr. getur verið að ræða í
hlöðu, sem kostar með mótor og blásara um 150 þús. kr. eða meir.

7. Lagt er til, að á allt framlag ríkissjóðs til jarðræktarframkvæmda og húsabóta
eftir lögunum verði greitt 15% álag.

8. Nú er ákveðið, að af öllu framlagi ríkissjóðs renni 5% til sameiginlegra þarfa
búnaðarfélagsins í þeim hreppi, sem jarðabótin er unnin í. Þetta helzt óbreytt
að öðru leyti en því, að það er lækkað í 3% af framlaginu til vélgröfnu
skurðanna.

9. Tvö mikilsverð ákvæði eru sett i. ii bráðabirgða. Þau eru:
a. Að framlag ríkissjóðs til handgrafinna skurða hækki úr 1 kr. á rúmmetra

í 3 kr. á þeim stöðum, þar sem ekki er talið gerlegt, að dómi Búnaðarfé-
lags Íslands, að koma við skurðgröfu vegna flutningaerfiðleika eða af
öðrum ástæðum. Með þessu framlagi eiga duglegir menn að geta haft upp
verkamannakaup með því að gera skurði á jörð sinni og undirbúa þannig
ræktun hennar og ættu þvi ekki að þurfa haust og vor að fara i atvinnu-
leit af bæ.

b. Þar sem tún eru minni en 10 ha, en það er nú á nálægt 4 þúsund jörðum,
er gert ráð fyrir, að grunn framlag ríkisins hækki úr 300 kr. í 350 kr. á
hektara, þar til túnið er orðið 10 ha að stærð.

10. Túnþýfisstyrkurinn, sem áður var veittur til að flýta fyrir, að þýfið hyrfi úr
túnunum, er nú ekki framlengdur og fellur því niður, enda ætti túnþýfið alls
staðar að vera horfið.
ÞÓ að einstakir nefndarmenn hefðu kosið, að framlag ríkissjóðs til einstakra

framkvæmda væri hærra en hér er lagt til í frumvarpinu, hafa 'þeir allir orðið
sammála um að leggja til, að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 18. apríl 1955.
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