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um frv. til ábúðarlaga.

Frú minni hl. lundbúnaðarnefndur.

Frv. þetta er náskylt frv. til jarðlaga og verður hvorugt skilið til hlítar án hins.
Sem heild gera þau nokkrar umdeilda!' breytingar á yfirstjórn landbúnaðarmála, en
fela þó í sér strangari ákvæði en nú gilda um jarða sölu, svo og nokkur fleiri ákvæði,
sem eru til bóta.

Það hefur lengi verið ljóst, að eign og yfirráð lands eru gnmdvallaratriði hverrar
þjóðfélagsskipunar. Má lesa á síðum sögunnar, að eign lands og arður af því hafa
í öllum löndum verið undirstaða auðs og sérréttinda, þegar fáir hafa notið ávaxta
af striti fjöldans. Þess vegna hefur það verið megineinkenni á þjóðfélagsumbótum
vinstrisinnaðra manna um allan heim síðustu mannsaldra, að þeir hafa á einn eða
annan hátt tekið landið af þeim forréttindastéttum. sem áttu það, og fengið í hendur
bændum, sem búa á því og yrkja það.

Hér á landi hefur jarðaeign lengi verið mælikvarði á auð manna. Enda þótt mjög
hafi stefnt i jafnréttisátt á þessu sviði, hefur sú þróun á síðustu árum snúist við.
Efnamenn seilast nú í vaxandi mæli til eignarhalds á jörðum og hlunnindum og
verður furðu mikið ágengt. Vaxandi landþrengsli á jörðinni og nýtt mat á gildi
náttúrunnar hafa gert jarðakaup að öruggari og arðvænlegri fjárfestingu en nokkru
sinni fyrr. Það skiptir þessa eigendur litlu, hvort búið er á jörðum þeirra eða ekki,
og þessi þróun hefur, þrátt fyrir hækkandi jarðaverð. skapað íslenskum landbúnaði
alvarlega hættu.

Frumvörpin til jarðalaga og um ábúð á jörðum gera ekki ráð fyrir teljandi
kcrfisbreytingu hvað eign og yfirráð lands snertir. Enn er gert ráð fyrir víðtæku
kerfi fjarstaddra landeigenda, sem leigja jarðir sínar efnalitlum bændum eða leggja
þær í eyði. MiðaldahugsunarháUur kemur ljóslega fram í því, að á tímum vinstri
stjórnar á ofanverðri tuttugustu öld á enn að lögfesta á Íslandi hugtökin "Iands-
drottinn" og "leiguliði" með öllu því, sem í þessum orðum felst.

Alþýðuflokkurinn hefur flutt tillögur um þjóðareign landsins með þeirri veiga-
miklu undantekningu, að bændur, sem búa á jörð og yrkja hana, skuli eiga hana.
Landið á ekki að vera gróðafjárfesting eða hraskvara. Það land, sem bændur nytja
ekki og eiga, á sem fyrst að komast i eigu sveitarfélaga eða ríkis.

Í samræmi við þessar hugmyndir hefði undirritaður kosið, að frumvarp til
ábúðarlaga væri i megindráttum á þá leið, að jarðeigendur. sem ekki búa á landi
sinu, skuli bjóða það til sölu þeim, sem vilja sitja það og búa á þvi. Fáist ekki slíkir
kaupendur, skuli sveitarfélögum eða ríki skylt að kaupa jarðirnar samkvæmt mati.
Óski bændur á sveitarfélaga- eða ríkisjörðum að eignast land sitt, skal þeim gefinn
kostur á því, með erfðaábúð, ef þeir vilja, og með sanngjörnum kjörum.

Með tilliti til þessa flytur minni hluti landbn. eftirfarandi ti11ögu um

RÖKSTUDDA DAGSKRÁ:

Neðri deild samþykkir að vísa frv. til ríkisstjórnarinnar i trausti þess, að hún
láti semja nýtt frv., er byggist á eftirfarandi meginatriðum:

1) Landeigendur, sem ekki búa sjálfir á jörðum sínum, skuli ekki leigja þær, heldur
selja, ef hæfir kaupendur fást, sem vilja bila á þeim og nýta þær. Finnist slíkir
kaupendur ekki, skulu sveitarfélög eða ríki kaupa jarðirnar.

2) Sveitarfélög eða ríki skuli leigja lönd sín hæfum umsækjendum, sem síðar skuli
eiga kost á að kaupa jarðirnar, en megi þó ekki endurselja öðrum en nýjum
ábúendum, ella endurkaupi sveitarfélög eða ríki þær.



3) Gerðar verði nauðsynlegar fjárhagslegar ráðstafanir til þess, að sveitarfélög og
ríki geti tekist á hendur víðtæk jarðakaup.

4) Hugtök og orð eins og "landsdrottinn" og "leiguliði" verði ekki notuð í íslenskri
löggjöf í framtíðinni.

Alþingi, 21. mars 1974.

Benedikt Gröndal.

:Fylgiskjal.

Lífsreynsla leiguliðans.
Landbn. sendi frv. til umsagnar mörgum aðilum, þar á meðal öllum sveitar-

félögum landsins. Meðal þeirra, sem svöruðu, var bóndi, sem hafði haft náin kynni
af kerfinu. Hann gerði fyrst allmargar athugasemdir við einstök atriði frv., en sagði
svo að lokum:

"Þetta eru sundurlausir þankar, og bið ég velvirðingar á því. En mér eru sum
þessi mál óþægilega kunn. J<':gbjó sem leiguliði á einstaklingseignum frá 1933 til
Ul6R, er ég varð að hætta búskap vegna heilsubrests.

Fyrri jörðin var eyðijörð, húsalaus með öllu, og lítið tún. Byggði þar upp, - að
vísu af vanefnum - og ræktaði 10 ha. tún. Fór þaðan 1951. Húsin töldust ekki til
frambúðar, og reif ég þau. Fyrir túnið fékk ég ekki neitt.

Þá fluttist ég á aðra jörð og keypti húsin þar af fráfaranda. því að þau voru
ekki til frambúðar og því ekki skylda jarðareiganda að kaupa þau. Þarna ræktaði ég
24 ha. tún og gerði miklar girðingar. Þegar ég fór þaðan, varð ég að rífa öll hús
og flytja burt af sömu ástæðum og áður, en ræktun og girðingar fóru að mestu
leyti í endurgreiðslu styrkja og fyrningar, og fór ég þaðan svo til allslaus.

Svona nokkuð á að heyra fortiðinni til."


