
Nd. 461. Breytingartillögur [126. mál)
við frv. til 1. um landnám, ræktun og byggingar í sveitum.

Frá landbúnaðarnefnd.
1. 2. gr. orðist svo:

Nýbýlastjórn er skipuð 5 mönnum, er kosnir séu hlutfallskosningu af sam-
einuðu Alþingi til 4 ára í senn. Varamenn skulu kosnir á sama hátt. Landbún-
aðarráðherra skipar formann nýbýlastjórnar úr hópi þeirra, sem kosnir eru.

Nýbýlastjórn ræður sér framkvæmdastjóra, er nefnist landnámsstjóri. Laun
hans skulu vera söm og búnaðarmálastjóra.

2. Við 5. gr. Í stað orðsins "ríkisstjórnin" í upphafi greinarinnar komi: landnáms-
stjóri.

3. Við 7. gr.
a. Fyrir orðið "ríkið" komi: landnámsstjóri.
b. í staðinn fyrir ,,5. gr. laga nr. 35" komi: 3. og 4. gr. l.nr. 36.

4. Við 10. gr. Fyrir orðið "bæjarfélaginu" Í 1. málsgr. komi: bæjarfélagsins.
5. Við 13. gr.

a. 1. málsl. orðist svo: Í hverri sýslu skal vera þriggja manna nýbýlanefnd.
b. A eftir orðinu .Jiúnaöarsambandí" í 2. málsl. komi: að viðhafðri hlutfalls-

kosningu, ef óskað er. ,
6. Við 14. gr.

a. a-liður 1. tölul. orðist svo:
Að ræktanlegt land til túnræktar, garðræktar eða akuryrkju sé minnst

25 ha á hverju býli eða þar séu aðrar jafngildar landsnytjar að dómi nýbýla-
stjórnar.

b. b-líður sama tölul. orðist svo:
Að nýbýli fylgi beitiland, sem að dómi nýbýlastjórnar er fullnægjandi

með tilliti til þeirra búgreina, sem telja má, að hagkvæmt verði að hafa á
því, og með hliðsjón af möguleikum til beitiræktar þar.

e. Síðasti málsl. 2. tölul. orðist svo:
Um skilyrði fyrir aðstoð samkvæmt þessum lið skal nánar ákveðið

reglugerð.
d. 4. töluliður orðist svo:

Enn fremur er heimilt að veita fjárhagslega aðstoð til garðyrkjubýla,
er hafa umráð jarðhita til gróðurhúsaræktunar, er ætla má að dómi nýbýla-
stjórnar ríkisins að gefi meðalfjölskyldu nægilegar tekjur. Hitaréttindi þurfa
þó að fullnægja hitaþörf 1000 fermetra flatar, miðað við nothæft hitagildi
á viðkomandi stað.

Slíkum býlum má því aðeins veita framlags- og lánaréttindi, að þau séu
utan skipulagðra svæða kaupstaða, og því aðeins skulu þau veitt í skipu-
lagsskyldum þorpum, að veðhæfi ræktunarlands og lóða samrýmist lána-
reglum Ræktunarsjóðs.



Innan kauptúna og skipulagsskyldra þorpa gilda þó ekki ákvæði 26. gr.
né ákvæði h-liðs 44. greinar.

e. Í stað orðanna "eða handverki" í 5. tölul. komi: handverki eða garðyrkju.
7. Við 22. gr. Á eftir orðunum "veitt er" komi: bændum á.
8. Við 24. gr. Orðin "sem framlags njóta" i b-lið falli niður.
9. Við 25. gr.

a. Í stað orðsins "má" í fyrsta málslið komi: skal.
b, í stað orðanna "sbr. þá 28. gr." i sama málslið komi: sbr. þó 28. gr.
c. í stað orðanna "er heimilt að" í þriðja málslið komi: skal.
d. Í stað siðasta málsliðar komi:

Skal slík greiðsla, ef um nýbýli á óræktuðu landi er að ræða, við það
miðast, að framlag sé veitt á 10 ha ræktun og að það að viðbættu jarða-
bótaframlagi svari til meðalkostnaðar við ræktun í byggðahverfum. og
ákveðin á hverjum stað áður en til einstakra býla er stofnað samkvæmt
þessu ákvæði.

Heimilt er við ákvörðun nýbýlaframlags að taka tillit til þess kostnaðar,
sem leiðir af heimreið að býlinu.

10. Við 26. gr.
a. A eftir orðinu "krónum" í 1. málsgr, bætist: á hverju býli.
b. Á eftir orðunum "ríkissjóður fram" í síðari málsgr. komi: minnst.

11. Við 33. gr. Fyrir ,,30. gr." komi: 32. gr.
12. Við 34. gr. Orðið "nýbýlasjóðs" í síðari málslið falli niður.
13. Við 37. gr. Í staðinn fyrir ,,32. gr." í 3. málslið komi: 34. gr.
14. Við 38. gr. Á eftir orðunum "skorts á ræktun" í 1. málslið komi: eða vegna

brunatjóns.
15. Við 44. gr. Í stað orðanna "enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til" komi:

enda séu þær í erfðaábúð, ella komi samþykki landbúnaðarráðherra til.
16. Við 53. gr. í stað orðsins "brunatryggingarstofnun" í 2. tölulið komi: byggingar-

nefndum.
17. Við 62. gr.

a. Orðin "íbúðarhúsa og" í fyrstu málsgrein falli niður.
b. Orðin "rafstöðva fyrir sveitir og sveitahluta og einstaka sveitabæi" sömu

málsgrein falli niður.
18. Við 77. gr.

a. Orðin "og undir umsjá" í fyrri málslið falli niður.
b. Í stað orðanna "framkvæma rannsókn á gerð og gæðum húsa" í síðari máls-

lið komi: rannsaka gerð og gæði húsa.
19. Við 81. gr. A eftir orðinu "aðstoðar" í 2. málsl. greinarinnar bætist: húsgagna-

arkitekta.
20. Við 85. gr. Orðin "sbr. 63. gr." falli niður.
21. Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: Heimilt er nýbýlastjórn að láta greiðslu fram-

laga fara fram eftir lögum þessum á þeim nýbýlum, er eigi hafa notið fulln-
aðaraðstoðar samkvæmt lögum nr. 20.31. jan. 1952.


