
Ed. 411. Breytingartillögur r46. mál]
við frv. til jarðalaga.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

1. Við 4. gr. .Í stað ••t(}Oíbúðar" í 1. málsgr. komi: 100 íbúar.
2. Við 6. gr. 2. tölul. falli niður. Töluröð breytist skv. því.
3. Við 10. gr. Síðasti málsl. greinarinnar orðist svo:

Náist ckki samkomulag um verð, skal kaupverð eignarinnar ákveðið sam-
kvæmt I·X. kafla laga nr. 36/1961.

4. Við 13. gr. Greinin orðist svo:
Land, sem við gildistöku laganna CI' nýtt til landbúnaðar, má ekki taka til

annarra nota, nema heimild sé til slíks í lögum. Að öðrum kosti þarf samþykki
ráðherra, enda hafi það áður verið samþykkt af sveitarstjórn, byggðaráði og
Búnaðarfélagi íslands.



5. Við 14. gr. Greinin orðist svo:
Samþykki Búnaðarfélags Íslands, byggðaráðs og sveitarstjórnar þarf til að

skipta landi jarða og sameiginlegu landi fleiri jarða, til að sameina jarðir og til
að leggja lönd eða jarðir til afrétta.

Eigi að skipta landi til að stofna nýtt býli til venjulegrar búvöruframleiðslu,
skal að jafnaði miða við, að ræktarilegt lund sé ekki minna en 100 ha. Heimilt
er þó að víkja frá þessari landstærð. ef í staðinn koma beitilönd eða hlunnindi
til lands og sjávar.

Stofnun nýrra býla er háð samþykki sveitarstjórnar, byggðaráðs og Bún-
aðarfélags Íslands og staðfestingu landbúnaðarráðuneytisins. Skal þá leitast við
að meta framtíðarmöguleika býla innan sveitarinnar, m. a. með tilliti til fram-
leiðsluskilyrða, markaðsaðstæðna og hvort almennur hagur verði talinn af stofn-
un nýrra býla, stuðningi við félagsræklun eða eflingu býla, sem fyrir eru.

6. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Þar sem skipting jarðar hefur átt sér stað og bú er ekki rekið á úr skiptum

jarðahluta. er ráðherra heimilt að leyfa eiganda og ábúanda jarðar þeirrar, sem
skipt var úr, að fengnum meðmælum sveitarstjórnar, Búnaðarfélags Íslands og
byggðaráðs, að leysa til sín hinn úrskipta jarðarhluta og leggja hann til hinnar
upphaflegu jarðar. Á sama hátt er eiganda og ábúanda nýhýlis heimilt að leysa
til býlis síns það, sem eftir stendur af landi hinnar upphaflegu jarðar, sé ekki
rekinn þar sjálfstæður búskapur.

Séu nýbýlill fleiri en eitt, getur einn eigandi krafist þess lands, sem ónytjað
er skv. framansögðu. Skal landinu þá skipt á grundvelli tillagna byggðaráðs.

Sveitarfélögum er heimilt að leysa til sín eyðijarðir eða lönd, sem ekki eru
nytjuð í þágu búrekstrar í viðkomandi sveit, enda komi samþykki byggðaráðs
og Búnaðarfélags íslands til.

Náist ekki samkomulag um bætur skv. grein þessari, skal um mat og greiðslu
bóta fara eftir lögum um framkvæmd eignarnáms.

7. Við 16. gr. Í stað orðanna "enda hafi Búnaðarfélag Íslands og byggðaráð mælt
með því" Í fyrri málsl. gr. komi : enda hafi sveitarstj órn, Búnaðarfélag Íslands
og byggðaráð mælt með því.

8. Við 22. gr. Greinin orðist svo:
Kostnaður við störf byggðaráðs greiðist að hálfu og að jöfnu af viðkomandi

sýslu og húnaðarsambandi og að hálfu af ríkissjóði.
Landbúnaðarráðherra ákveður þóknun til byggðaráðsmanna.

9. Við 23. gr. Í stað ,,10 ár" í 2. málsgr. komi: 8 ár.
10. Við 24. gr. t stað ,,5 sólarhringa" komi: 10 sólarhringa.
ll. Við 27. gr. Greinin orðist svo:

Sé söluverð eignar óeðlilega hátt, miðað við líklegt raunverð að áliti byggða-
ráðs, getur forkaupsréttarhafi krafist mats á eigninni, og gildir það þá sem
söluverð. Um framkvæmd matsins fer eftir IX. kafla laga nr. 36/1961.

12. Við 31. gr. Síðasta málsgr. orðist svo:
Sé áformuð sala jarðar eða jarðarhluta, sem seldur hefur verið af ríkissjóði,

á ríkissjóður forkaupsrétt.
13. Við 35. gr. Í stað orðanna "sem vill hafa áfram búrekstri" komi: sem vill halda

áfram búrekstri.
14. Við 37. gr. 1. málsgr, orðist svo:

Jarðir, sem ríkið eignast, samkvæmt 33. gr. laga þessara, má selja sveitar-
félögum eða upprekstrarfélögum, sem jörðin heyrir til, enn fremur einstakling-
um til varanlegrar ábúðar, ef það, að dómi sveitarstjórnar og byggðaráðs, verður
til að styðja aðra byggð í viðkomandi sveitarfélagi. Setja skal í sölusamninga
ákvæði um meðferð jarðarinnar.

i'5."""'Við38. gr. Í stað "skv. 1-7 tölulið" komi: skv. 1.-8. tölulið.



16. Við 6a. gr. 2. málsl. orðist svo:
Samþykki landbúnaðarráðherra lausn óðals frá óðalsákvæðum, er óðalsréttar-

hafa heimilt að selja það eftir reglum laga þessara.
17. Við 64. gr. í stað ,,100000.00" komi: 500000.00.
IB. Við 65. gr. Orðin "og IlL-XI. kafli laga nr. 45/1971" falli niður.


