
Nd. 460. Nefndarálit [126. mál]
um frv. til laga um landnám, ræktun og byggingar í sveitum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. um landnám, ræktun og byggingar í sveitum og
orðið sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt með þeim breytingum, er
nefndin flytur á sérstöku þingskjali.

Frv. það, sem hér um ræðir, felur í sér mörg nýmæli, ásamt stórauknu fjárfram-
lagi þess opinbera til nýbýlanna og þeirra býla, sem hafa litla ræktun. Er það fagn-
aðarefni fyrir alla, sem hlut eiga að máli, að áfram skuli miða á þeirri braut, sem
þegar er mörkuð, þ. e. aukinni nýtingu á gróðurmoldinni, sem áður fyrr skapaði
þau verðmæti, sem heita mátti, að allur landslýður lifði af. Þótt með sanni megi segja
nú, að hafið umhverfis landið færi okkur aðalgjaldeyristekjurnar, þá rýrir það á
engan hátt gildi landbúnaðarins fyrir þjóðarbúskapinn, þar sem fækkandi fólki til
sveita hefur tekizt að stórauka landbúnaðarframleiðsluna, svo að nú er flutt út bæði
kjöt, gærur, ostar o. fl. Auk þess er ekki annað sýnilegt en að landbúnaðurinn geti
séð íslenzku þjóðinni fyrir því, er hún þarfnast af landbúnaðarvörum, og það alveg
eins, þótt fólksfjölgun haldi áfram í framtíðinni. Það er ástæða til að líta um öxl nú
og sjá, hver árangurinn af landnámi ríkisins er síðustu 10 árin. Eftir upplýsingum
frá landnáms stjóra, Pálma Einarssyni, hafa verið samþykkt 498 einstaklingsnýbýli og
stofnað til 12 byggðahverfa í 10 sýslum, en þar koma til með að vera 70 býli, þar af
28 byggð nú. Auk þessa hafa notið styrkja landnámsins býlaflutningar 46 talsins og
109 eyðibýli notið aðstoðar.

Með þessu frv. er hækkað um helming framlag til landnáms ríkisins. Jafnframt
þessu er landnáminu ætlað að skila nýbýlingum í byggðahverfum fullræktuðu 10 ha
túni, en það voru áður 5 ha. Sömu réttinda eiga þeir að njóta, sem reisa einstaklings-
nýbýli utan byggðahverfa. Þá skal leggja fram minnst 1% millj. kr. árlega til þess að
veita nýbýlingum allt að 25000 kr. framlag til íbúðarhúsabygginga. - Það er kunn-
ara en frá þurfi að segja, hversu erfitt það hefur reynzt nýbýlingum að koma fyrir sig
fótunum fjárhagslega á undanförnum árum, enda þarf samtímis að mörgu að hyggja,
þar sem í senn þarf að rækta og byggja yfir fólk og fénað, jafnframt því sem kaupa
þarf bústofn og auka hann eftir þörfum, svo að hagstæður fjárhagsgrundvöllur náist
fyrir búreksturinn. Þá er í þessu frv. aukið starfssvið nýbýlastjórnar til þess að veita
fjárhagslegan stuðning til gróðurhúsaræktunar, smábýla í sveitum og til þess að
koma Í veg fyrir, að jarðir fari í eyði. Enn fremur er nýbýlastjórn heimilað að veita
fjárhagslegan stuðning, þegar um félagsbúskap á einni og sömu jörð er að ræða,
og skal sú aðstoð miðast við framlag til nýbýlamanna.

Eitt af stærstu nýmælum þessa frv. er, að landnámi ríkisins er nú ætlað að koma



til aðstoðar þeim bændum, sem hafa minna tún en 10 ha, og skal nú samkv. frv. þessu
úthluta þeim viðbótarframlagi við jarðræktarframlagið, þeirri upphæð, sem á
vantar til þess, að þeir fái allt að helmingi kostnaðarins við stækkun túnanna
greiddan af ríkinu. Til þessa má landnámið verja 4 millj. kr. nú í ár og 5 millj. kr.
næstu 4 ár. Það er sjálfsagt margt, sem veldur því, hversu ræktun hefur miðað
áfram í einstökum landshlutum og á einstökum býlum undanfarin ár. En það verður
að teljast höfuðnauðsyn að geta jafnað aðstöðumun bændanna, þar sem þeir eiga
að búa sem sama verðlagsgrundvöll.

Víða hagar svo til nú orðið, að hægt er að fá vélar til að brjóta og vinna land.
Einnig hafa samgöngur batnað, svo að auðveldara er að flytja vélarnar, en erfið-
leikar á tilfærslu véla torvelduðu mjög ræktun í einstökum landshlutum og á einstök-
um býlum.

Landnámsstjóri telur, að á 5926 sérmetnum jörðum í landinu sé túnstærðin
þannig:

Tún 0.1- 5 ha 1815
5-10 - 2149
10-15 - 1104
15-20 - 486
20-30 - 289

30 - 83

jarðir eða 30.6%
36.3%
18.6%
8.2%
4.9%
1.4%Yfir

Af jörðum með tún undir 10 ha eru 891, sem enginn bústofn er á, en nytjaðar
af öðrum aðilum, og liggja ekki fyrir nákvæmar skýrslur um, hvernig þeirri ábúð
er varið. Þær jarðir, sem eru sérmetnar og í ábúð, sem bústofn fylgir, eru því 5157
og túnstærð þeirra skiptist þannig:

Jarðir með 0.1- 5 ha 1085 = 21.1%
5-10 - 1988 = 38.6%

- yfir 10 -- 2084 = 40.3%

Athugun sú, sem gerð hefur verið, nær til allra sveitahreppa landsins og symr
meðal annars, að auka þarf ræktun á 1085 jörðum um 1865 ha, til þess að þær hafi
allar 5 ha tún. Enn fremur þarf að auka ræktun á 1988 jörðum, til þess að allar
þessar jarðir hafi 10 ha tún, um 5261 ha. Það þarf því að rækta 7125 ha, til þess
að því takmarki verði náð, að 1085 jarðir hafi 5 ha tún og 1988 jarðir hafi 10 ha
tún, auk þeirra, sem stærri tún hafa. Sé að því stefnt, að allar jarðir hafi minnst
10 ha tún, eins og frv. gerir ráð fyrir, þá vantar 5 ha til viðbótar á 1085 jarðir, sem
eru i lægsta stærðarflokki, en það eru samtals 5425 ha. Alls þarf því að rækta 12550
ha, til þess að allar jarðir nái 10 ha túnstærð.

Hér er um mikið átak að ræða, sem frv. þetta gerir ráð fyrir, að náð verði innan
5 ára. Sé gert ráð fyrir, að heyöflun sé nú nægileg fyrir þann bústofn, sem fyrir er,
ætti hinn nýi túnaauki að nægja fyrir rúmI. 12000 nautgripi, eða um 250000 fjár.

Þá felur frv. í sér breytingu varðandi Teiknistofu landbúnaðarins, þar sem
sérstök nefnd á að starfa að byggingarmálum sveitanna í samráði við Teiknistofu
landbúnaðarins. - Með ári hverju vex þörfin fyrir peningshúsabyggingar, enda er
það eðlileg afleiðing af aukinni ræktun. Byggingarefni er misjafnt. Sama má segja
um fyrirkomulag húsa. En til bygginganna verður að gera þá kröfu, að þær geti verið
varanlegar, þægilegar og ódýrar. Þá er í senn þjónað hagsmunum almennings og ör-
uggari þróun þessara mála í framtíðinni.

Til viðbótar við breytingartillögur þær, sem nefndin öll er sammála um, áskilja
þeir Jón Pálmason og Gunnar Gíslason sér rétt til að flytja tvær breytingartillögur
til samræmis við tillögur milliþinganefndarinnar, sem frumvarpið samdi, en breytt
hefur verið af öðrum. Er í fyrsta lagi breyting við 26. gr. á þá leið, að til framlags
til íbúðarhúsabygginga verði varið 2 milljónum króna á ári, eins og milli þinga-
nefndin lagði til. Í öðru lagi, að framlag til byggingarsjóðs samkvæmt 43. gr. sé fært
til samræmis við tillögur millíþínganeíndarínnar, er miðast við það, að lán til íbúðar-
húsabygginga sveitanna geti orðið minnst 100 þús. kr.

Alþingi, 30. apríl 1957.
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