
Nd. 811.. Nefndarálit r46. mál]
um frv. til jarðalaga.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Frv. þetta hefur nú hlotið afgreiðslu efri deildar með óverulegum breytingum.
Landbúnaðarnefnd þeirrar deildar sendi frv. til umsagnar ýmsum aðilum. Voru það
Samband ísl. sveitarfélaga, landshluta samtök sveitarfélaga, búnaðarsamböndin, skipu-
lagsstjórn ríkisins og landnámsstjóri. Áður hafði verið fjallað um frv. af Búnaðar-
þingi og aðalfundi Stéttarsambands bænda. Umsagnir bárust frá flestum þeirra
aðila, sem að framan greinir. Kemur þar fram margháttuð gagnrýni, sem ýmist
beinist að frv. í heild eða einstökum þáttum þess. Er í sumum umsögnum lagt til,
að frv. verði vísað frá eða afgreiðslu þess frestað á þessu þingi, svo að meira tóm
gefist til athugunar á þeim ákvæðum, er mestum ágreiningi valda. Umsögn af því
tagi hafa m. a. undirritað menn, eftir að hafa kynnt sér málið til hlítar, sem áður
höfðu mælt með samþykkt frumvarpsins á þingum bændasamtakanna. Nokkur bún-
aðarsambandanna mæla með, að frv. verði samþykkt, en einnig þar er að finna sterkar
ábendingar um ýmis atriði, er betur megi fara.

Hér verður ekki að því horfið að rekja umsagnir þeirra aðila, sem hafa tjáð sig
um frumvarpið. Það er enda gert allítarlega í nál. minni hl. landbúnaðarnefndar Ed.
á þskj. 437. Hins vegar verða umsagnir þessar allar prentaðar hér með sem fylgi-
skjöl vegna þess, hve þær hafa inni að halda margvíslegar ábendingar og réttmæta
gagnrýni.

tLgr. þessa frv. er greint frá höfuðtilgangi þess. Allir geta orðið sammála um,
að hann sé góðra gjalda verður. Hitt greinir menn á um, hvort tilganginum verði
náð með því kerfi, sem frv. byggir upp, ef að lögum verður, og ekki síður, hvort
leiðirnar að þessu marki séu viðunandi fyrir þá, sem við eiga að búa.

Við, sem stöndum að þessu nál., teljum mjög orka tvímælis, hvort við stöndum
nokkru nær þessu höfuðmarkmiði frumvarpsins, þ. e. að tryggja eðlilega og hag-
kvæma notkun lands utan þéttbýlis, þótt frv. verði samþykkt. Enn fremur er það
skoðun okkar, að leiðirnar, sem frv. gerir ráð fyrir, að farnar séu að þessu marki,
séu ekki viðunandi.

Með byggðaráðunum eru settar á laggir nýjar stofnanir í þjóðfélaginu, stofnanir,
sem eiga að hafa afskipti af hvers konar meðferð lands og jarðefna og enn fremur
allri mannvirkjagerð og eigendaskiptum á fasteignum í strjálbýli. Flest verkefni
byggðaráðs eru þegar í höndum annarra aðila i þjóðfélaginu og að meginefni eðlileg
sveitarstjórnarrnálefni, sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar fólksins, sveitarstjórn-
irnar, ættu að hafa í sínum höndum. Byggðaráðin eru því óþarfar stofnanir.

Frv. gerir ráð fyrir því að takmarka mjög réttindi bændastéttarinnar umfram
aðrar stéttir þjóðfélagsins hvað snertir ráðstöfunarrétt yfir eignum sínum og sölu-
verð fasteigna. Bændur skulu sæta þeim kostum að geta ekki selt jarðir sínar á
frjálsum markaði eins og aðrir fasteignaeigendur í landinu, heldur hIita leyfakerfi
og matsverði. Þeir skulu búa við "ráðstjórn", en aðrir við frjálsræði. Slíka mis-
munun þegnanna teljum við í minni hl. landbúnaðarnefndar ekki unnt að sam-
þykkja. Réttara væri og haldbetra að ganga þannig frá og framfylgja ákvæðum
um ábúð jarða, að eigendum þeirra væri skylt að halda jörðum í ábúð með hæfi-
legum leigukjörum og nauðsynlegu frjálsræði ábúanda til framkvæmda.

Frumvarpið er samið með það takmark fyrir augum að leggja Landnám ríkis-
ins niður og að fela landbimaðarráðuneytinu og byggðaráðunum bróðurpartinn af
verkefnum þess. Er hér um að ræða m. a. skráningu jarða og ábúenda og ýmiss
konar skipulagsleg atriði í sveitum, eða með öðrum orðum aðgerðir til að hafa
áhrif á hagkvæma þróun byggðar i sveitum.
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Nú hefur það hins vegar gerst, að meiri hl. landbúnaðarnefndar hefur lagt fram
brtt., sem fela það Í sér, að Landnámið skuli starfa áfram. Það virðist þó aðeins
vera að nafninu til, því að verkefnum Landnámsins er eftir sem áður reiknað með
að ráðstafa til annarra aðila. Standa m. a. í þessu frv. óhreyfðir þeir gildu þættir
úr verkefnum Landnámsins, sem að framan er getið um.

Af samþykkt þessa frv. mundi því leiða þá kostnlegu flækju í landbúnaðar-
löggjöfinni, að Landnámi ríkisins, landnáms nefndum og sveitarstjórnum annars
vegar og landbúnaðarráðuneytinu, byggðaráðum, Búnaðarfélagi Íslands og sveitar-
stjórnum hins vegar yrði falið að fjalla um sömu viðfangsefnin eftir tvennum
lagabálk um.

Við, sem skipum minni hl. n., erum eindregið því fylgjandi, að Landnám ríkis-
ins haldi áfram starfsemi sinni. En við teljum, að frv. sé með þessum hætti orðinn
slíkur óskapnaður, að alls ekki sé fært að samþykkja það í því formi, sem meiri
hl. n. leggur til.

Þrátt fyrir þá miklu annmarka frumvarpsins, sem að framan er lýst, eru nokk-
ur ákvæði þess með þeim hætti, að vinningur væri að fá inn í löggjöf. Með tilliti
til slíkra ákvæða, sem nánar verða tilgreind í framsögu, og þess vanda, sem við er
að etja í sambandi við það, að landbúnaðarlandið hverfi í vaxandi mæli úr höndum
þeirra aðila, sem landbúnað stunda, telur minni hl. landbúnaðarnefndar rétt, að mál
þetta verði tekið til endurskoðunar. Slíka endurskoðun er ekki unnt að framkvæma
á þeim tíma, sem eftir lifir þessa Alþingis. Eðlilegt sýnist, að sú endurskoðun verði
unnin í samstarfi við bændasamtök in, Samband Ísl. sveitarfélaga, Landnám ríkisins
og skipulagsstjórn ríkisins.

Með vísun til þess,er að framan greinir, leggur minni hl. landbúnaðarnefndar
til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 28. apríl 1974.

Pálmi Jónsson, Eyjólfur K. Jónsson.
frsm.

Fylgiskjal I.

LANDNÁM RÍKISINS.
Reykjavík, 15. janúar 1974.

Landbúnaðarnefnd efri deildar Alþingis hefur sent landnáms stjóra til umsagnar
frv. til jarðalaga, 46. mál, 1973, sbr. bréf nefndarinnar, dags. 26. nóv. s.l.

Ég vænti þess, að umsögn sú, er hér fer á eftir, hafi ekki tafið störf nefndar-
innar, þótt hún sé nokkru síðbúnari en nefndin gerði ráð fyrir.

Virðingarfyllst,

Árni Jónsson.

Til landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis,
Reykjavík.

UMSÖGN:
1. Sú stefna, er fram kemur í frv. til jarðalaga, um að sameina í einu frv. lög um

afmarkaða þætti í landbúnaðarlöggjöf okkar, tel ég nokkuð vafasama i þeim
tilvikum, er hér um ræðir. Má í því sambandi benda á lögin um jarðeignasjóð.
Mér fyndist eðlilegra að fela t. d. Búnaðarbankanum gæslu þess sjóðs eða að
efla Veðdeild Búnaðarbankans til að annast þau viðfangsefni, sem fram koma
i 33. gr.

2



2. Núverandi fyrirkomulag í skipulagsmálum í dreifbýli var mótað í lögum nr.
45/1971, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í
sveitum, og hefur sú stefnumótun verið smátt og smátt að taka á sig fastara
form. Má í því sambandi nefna, að jarða- og ábúenda skráning er óðum að kom-
ast í rétt horf og þegar orðinn grundvöllur að skráningu í lífeyrissjóð bænda,
auk þess til viðmiðunar við lánveitingar úr Stofnlánadeild landbúnaðarins.

Landbúnaðaráætlanir eru komnar af stað og linur að skýrast, hvernig verði
unnið að þeim málum. Má í því sambandi benda á Inn-Djúpsáætlun, sem væntan-
lega kemst á framkvæmdastig á þessu ári.

Þá hefur verið byrjað lítillega á landamerkingum, sem er einn liður í sam-
starfi við Landmælingar íslands, Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Fast-
eignamat ríkisins um landamerkingar. grunnkortagerð. gróðurgreiningu og
skráningu lands, en þetta starf er grundvöllur, sem þarf að vinna, áður en eigin-
legt skipulags starf getur hafist á einstökum jörðum og skráning fasteigna
(land) kemst í raunhæft horf.

Ég álít því, að það muni ekki flýta fyrir þróun eða framkvæmd þessara
verkefna að flytja þau inn í landbúnaðarráðuneytið og leggja niður landnáms-
stjórn og Landnám ríkisins.

3. Jarðalagafrv. gerir ráð fyrir, að framkvæmd þess verði m. a. í höndum um
það bil 20 byggðaráð a með um 60 mönnum, sem skipaðir eru af landbúnaðar-
ráðherra. Jafnframt tekur landbúnaðarráðuneytið að sér veigamikla fram-
kvæmdaþætti, s. s. skipulag jarðeignasjóðs og jarðaskráningu, en jafnframt er
Búnaðarfélagi Íslands falin aðild að flestum ákvörðunum, er jarðalögin varða.
Ég álít, að sú skipulagning, sem gert er ráð fyrir í I. og II. kafla frumvarpsins,
sé mjög þunglamaleg og að það muni taka langan tíma að gera hana virka. Þess
vegna er það skoðun mín, að núverandi fyrirkomulag sé bæði einfaldara og
virkara. Samstarf Landnáms ríkisins um flest þau mál, er varða I. og II. kafla,
við sveitarstjórnir, byggingafulltrúa, Byggingastofnun landbúnaðarins og land-
námsnefndir er einfalt, beint og ódýrt.

4. Ég viðurkenni, að eðlilegt sé að endurskoða þau lög, sem frv. til jarðalaga snýst
um. Enn fremur tel ég, að sumar breytingar, er fram koma í frv., séu til sam-
ræmis við breyttar aðstæður og reynslu á framkvæmd laganna frá síðustu gerð
þeirra. Endurskoðun þessi ætti að fara fram á viðkomandi lögum í stað þess,
sem gert er nú í frv. til jarðalaga. Þá finnst mér mjög vafasamt að viðhalda
lagabálk um ættaróðul, þar sem reynslan sýnir, að nær enginn áhugi er fyrir
þeim ákvæðum í jarðeignamálum, er ættaróðalslögin JjaIla um.

5. Ég tel, að það skipti mestu máli í sambandi við búsetu á þeim jörðum, sem
sveitarstjórnir og viðkomandi stjórnvöld vilja halda í ábúð, nú landnámsstjórn.
að einfalda ákvæði ábúðarlaga og gera þau ákveðnari og á þann hátt að auð-
velda sveitarstjórnum að tryggja fasta búsetu á jörðum og byggja þær hæfum
bændum, hver sem er eigandi jarðar eða jarðahluta. Ég álít, að þetta skipti
meira máli heldur en hver á bújörðina. Ef jarðeigendum yrði ljóst, að ekki væri
hægt að kaupa eða eiga jörð án þess að leigja hana með eðlilegum kjörum og
með eðlilegu frjálsræði ábúanda um framkvæmdir, þá held ég, að ásókn i jarðir
minnkaði og jarðaverð kæmi til með að verða eðlilegt. Þar á ég ekki við kyrr-
stöðu í verði í krónum, heldur að verð á jörðum og mannvirkjum sé jafnan í
samræmi við verðþróun peningamála.

6. Með hliðsjón af þeim atriðum, er fram koma í töluliðum 1-5, legg ég til, að
frv. til jarðalaga verði vísað frá í þeirri mynd, sem það er, en jafnframt verði
gerð endurskoðun á þeim lögum, er það nær til, ásamt ábúðarlögum, og að því
er varðar Landnám ríkisins, þá starfi það áfram á grundvelli laga nr. 45/1971
sem sérstök ríkisstofnnn.
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Fylgiskjal II.

SKIPULAGSSTJÓRN RÍKISINS

Reykjavík, 21. 11. 1973.

Athugasemdir skipulagsstjórnar rikisins við frumvarp til jarðalaga.
Skipulagsstjórn ríkisins hefur fjallað um frumvarp til jarðalaga, sem nú liggur

fyrir Alþingi. Þar sem frumvarpið snertir á ýmsan hátt verksvið hennar, telur
hún rétt að koma á framfæri eftirtöldum ábendingum:

Skipulagsstjórn ríkisins telur, að stefna beri að því, að landið verði allt skipu-
lagsskylt og þar með verði felld niður sú aðgreining, sem nú er í lögum milli
þeirra staða, sem skipulagsskyldir eru og annarra .• Jafnhliða því þyrfti sjálfsagt
að breyta stjórn skipulagsmála og starfssviði Skipulags ríkisins. A þessu stigi þykir
ekki ástæða til að ræða það frekar, en að sjálfsögðu er skipulagsstjórnin reiðu-
búin til viðræðna um það, ef óskað verður.

Af þessum ástæðum telur skipulagsstjórnin ekki ráðlegt í nýrri löggjöf að
viðhalda og jafnvel auka aðgr.einingu, sem nú er í lögum, milli skipulagsskyldra
staða og annarra, eins og I. kafli frumvarpsins virðist gera ráð fyrir.

A það skal bent, að nú þegar eru ýmis sveitarfélög, bæði hrein strjálbýlis-
sveitarfélög og sveitarfélög, sem eru að langmestu leyti strjálhýl, að eigin ósk
orðin skipulags skyld. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. virðist svo sem skipulagsskylda
ýmissa sveitarfélaga, skv. skipulagslögum, nr. 19/1964, félli niður, ef hún yrði sam-
þykkt óbreytt.

Svo virðist sem úrskurðarvald landbúnaðarráðherra um, hvað sé "þéttbýlis-
svæði", skv. 2. mgr. 4. gr. geti rekist á 4. mgr. 4. gr. skipulagslaga, en skv. þeirri
grein úrskurðar félagsmálaráðherra um skipulagsskyldu. Að auki er vandséð, hvern-
ig þéttbýlissvæði verða skilgreind. Slíkur vandi gæti t. d. risið í einhverju eftir-
talinna sveitarfélaga, sem nú eru skipulngsskyld : Arskógshreppur, Biskupstungna-
hreppur, Djúpárhreppur, Glæsibæjarhreppur, Hafnahreppur. Rangárvallahreppur,
Neshreppur utan Ennis, Hofshreppur. Hrafnagilshreppur, Hrunamannahreppur,
Hvalfjarðarstrandarhreppur, Hafnarhreppur. Innri-Akraneshreppur, Kirkjubæjar-
hreppur, Y-Torfustaðahreppur, Laugardalshrcppur, Miklaholtshreppur, Mýrahrepp-
ur, Nesjahreppur, Reykdælahreppur, Reykjarfjarðarhreppur, Seyluhreppur, Skeiða-
hreppur, Skorradalshreppur, Skútustaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Svarf-
nðardalshreppur, Tálknaf'[arðarhreppur, Ölfushrcppur, Öngulstaðahreppur.

Skipulagsstjórn virðist sem byggðaráð um , sem stofna á skv. lögum, séu fengin
í hendur verkefni, sem þau hafi varla skilyrði til að leysa, t. d. "að gera tillögur
um skipulagsmál í sveit", sbr. upphaf 13. gr.

Nú er það vitað, að gerð skipulags er bæði flókið og kostnaðarsamt verkefni
og til þarf að koma atbeini ýmissa sérhæfðra aðila, ef vel á að vera. Er vandséð,
hvernig ráðið verður fram úr þessu, þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 21. gr. frv. Að
vísu segir í 2. tl. 6. gr., að byggðaráð skuli "eiga samvinnu við hlutaðeigandi
sveitarstjórn og skipulagsyfirvöld .um skipulag dreifbýlis". Að sjálfsögðu þarf til
að koma náin samvinna við sveitarstjórn, sem í hlut á, en þær sveitarstjórnir,
sem frv. tekur til, geta tæplega veitt þá aðstoð, sem nauðsynleg er við sjálft skipu-
lagsstarfið. Ekki verður séð, hvaða "skipulagsyfirvöld" átt er við. Helst mætti
ætla, að átt væri við skipulagsstjórnina. en þá kemur á móti, að verksvið skipu-
lagsstjórnar er algerlega bundið við þá staði, sem skipulagsskyldir eru, skv. skipu-
lagslögum.

f frumvarpinu er t. d. i 3. tl. 6. gr. og 13. gr. talað um gerð tillagna UIll út-
hlutun lands til ákveðinna þarfa og skipulagsmál að öðru leyti, en ekki verður
séð, hvernig fari um meðferð þeirra tillagna, t. d. hver taki við tillögum, hvort
þær skuli lagðar fram opinberlega, staðfestar og þá af hverjum o. s. frv.
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Ekki eru í lögunum veittar neinar leiðbeiningar um efni skipulags, sem frum-
varpið fjallar um, sambærilegar ákvæðum 13. gr. skipulagslaga, sbr. og reglugerð
nr. 217/1966, um gerð skipulagsáætlana.

Í 5. tl. 6. gr. virðist sem byggðaráðulll sé ætlað að hafa með höndum byggingar-
eftirlit að vissu marki, en slíkt er fengið öðrum aðilum, skv. lögum nr. 108/1945,
um byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp, sem ekki eru löggiltir verslunar-
staðir.

Rétt þykir að vekja athygli á, að ákvæði 2. mgr. 13. gr. frumvarpsins virðast
óeðlileg, þegar um er að ræða nauðsynlega útfærslu byggðar eða framkvæmd skipu-
lags, og varla samrýmast ákvæðum 26.--28. gr. skipulagslaga eða a. m. k. vera
óþarflega þung í vöfum"

Skipulagsstjórn virðist sitthvað í frumvarpinu horfa til bóta, en telur hins
vegar rétt, eins og áður segir, að benda it framangreind atriði til íhugunar í sam-
bandi við meðferð málsins á Alþingi.

Virðingarfyllst,

Zóphónías Pálsson
Til
Landbúnaðarnefndar
efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.

SAMBAND íSLENSKRA SVEIT ARFÉLAGA

Reykjavík, 24. jan. 1974.

Umsögn um frumvarp til jarðalaga.
Með bréfi, dags. 26. nóvember s.l., sendi landbúnaðarnefnd efri deildar Al-

þingis ofangreint frumvarp til umsagnar sambandsins. Stjórn Sambands Íslenskra
sveitarfélaga hefur samþykkt að láta Alþingi Í té svofellda umsögn um frumvarpið:

Í athugasemdum við frv. er þess gelið, að nefndin, sem samdi frv., hafi meðal
margra annarra átt viðræður við framkvæmdastjóra sambandsins. Rétt er, að fram-
kvæmdastjórinn var einu sinni kvaddur til viðræðu ú fund nefndarinnar og spurð-
ur persónulegs álits á ákvæðum frv. --- Framkvæmdastjórinn tjáði sig ekki efnis-
lega um önnur atriði frv. en ákvæðin um byggðaráð, umdæmi þeirra og skipan,
sem hann taldi í ósamræmi við stefnumörkun sambandsins. Abendingar fram-
kvæmdastjórans um þetta voru ekki teknar til greina.

Samband Íslenskra sveitarfélaga hefur þVÍ engan þátt átt Í samningu þessa
frv.

Frv. fjallar um efni, sem mjög varðar sveitarfélög í dreifbýli. því vekur það
sérstaka athygli, hvað sveitarfélögunum er haldið utangarðs skv. ákvæðum frv.,
sbr. sérstaklega nýmælin í II. kafla frv., jafnvel svo, að vald er tekið af sveitar-
stjórnum, sem þær hafa að gildandi lögum. Jafnframt er það áberandi, hve Bún-
aðarfélagi Íslands er með frv. fengið mikið vald á ýmsum sviðum.

Í athugasemdum við 1. gr. frv. er þess réttilega getið, að eftirspurn eftir landi
til annarra nota en landbúnaðar hafi farið stórvaxandi á undanförnum árum og
að verð jarða sé orðið svo hátt, að sjaldnast sé viðráðanlegt fyrir bændur að kaupa
þær og reynist oft fullerfitt fyrir sveitarfélög, þótt þau eigi forkaupsrétt. Afleið-
ingiu hafi orðið sú, að á mörgum vildisjörðum hafi föst búseta lagst niður vegna
jarðakaupa aðila, sem ekki hyggi á búskap.

Undir þessi orð getur stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga tekið. Margar
sveitarstjórnir í dreifbýli hafa haft áhyggjur af þessari þróun mála, sem leitt hefur

5



til þess, að byrðar þeirra, sem eftir eru í sveitunum, hafa farið tiltölulega vaxandi.
Ýmsar sveitarstjórnir hafa haft hug ú að neyta forkaupsréttar til jarðakaupa til
að tryggja búsetu og búskap á jörðum, en framkvæmdir hafa strandað á skorti á
lánsfé til jarðakaupa. Hafa því forkaupsréttarákvæði gildandi laga oft orðið gagns-
laus í reynd.

Um I. kafla.
Lögin eiga að gilda UIll jarðir, jarðarhluta, lóðir, landspildur o. fl. utan skipu-

lagðra þéttbýlissvæða, en í 4. gr. eru skipulögð þéttbýlissvæði skilgreind þannig,
að það séu svæði, þar sem 100 ibúar eða fleiri hafi fasta búsetu.

Virðist í frv. miðað við ákvæði 4. gr. skipulagslaga, nr. 19/1964, en skv. því
eru þétlbýlisstaðir með 100 íbúa og fleiri skipulagsskyldir, en rétt er að benda ú
það í þessu sambandi, að skv. sömu gr. skipulagslaga getur ráðherra úrskurðað,
að skipulagslög nái til annarra staða, og nú þegar hafa um 100 sveitarfélög í dreif-
býli verið úrskurðuð skipulagsskyld að eigin ósk og lúta þar með ákvæðum skipu-
lagslaga.

Í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á því, að fulltrúaráð sambandsins
hefur ályktað, að stefnt verði að því, að öll sveitarfélög landsins verði skipulags-
skyld.

Þá er og rétt að vekja athygli it því, að skv. 4. gr. skipulagslaga getur ráð-
herra látið gera drög að héraða- og landshlutaskipulagi, en með slíku skipulagi
væru teknar meginákvarðanir um landnotkun og landnýtingu.

Landshlutasamtök sveitarfélaga hafa sum komið fram með athyglisverðar til-
lögur um skipulagsskrifstofur í landshlutunum, sem tækju að sér verkefni, sem
skipulagsstjóri og skipulagsstjórn hafa nú með höndum, auk áætlanagerðar Í lands-
hlutanum. Ef slíkar tillögur yrðu samþykktar og framkvæmdar, mundu þær hafa
í för með sér valddreifingu, og verkefni þessara stofnana mundu að verulegu leyti
varða landnýtingu.

Um II. kafla.
Helstu nýmæli frv. eru í þessum kafla, 5.-22. gr., um byggðaráð og verkefni

þeirra.
Gert er ráð fyrir 3 manna byggðaráði í hverri sýslu. ÞÓ er heimilt að lúta

starfssvæði byggðaráðs vera hið sama og búnaðarsambands.
Stjórn sambandsins telur, að umdæmi landshlutasamtaka sveitarfélaga yrðu

heppileg umdæmi byggðaráða, cf stofnuð yrðu. ÞÚ yrðu byggðaráðin 6 Í stað allt
að 23.

Gert er ráð fyrir, að ráðherra skipi byggðaráðsmcnn, einn skv, tilncfningu
sýslunefndar, annan skv. tilnefningu hlutaðeigandi búnaðarsambands og þann þriðja
án tilnefningar.

Meginverkefni byggðaráða eru í eðli sínu sveitarstjórnarmálefni, og væri því
eðlilegt, að sveitarstjórnir og/eða samtök þeirra, þ. e. lýðræðislega kjörnir full-
trúar allra íbúa viðkomandi byggðarlaga, stæðu að baki ákvörðunum og meðferð
þessara mála. Stjórn sambandsins leggur þVÍ til, að byggðaráð verði skipuð sveitar-
stjórnarmönnum, en ekki fulltrúum hagsmunasamtaka tiltekinnar atvinnugreinar.

Þá telur stjórn sambandsins eðlilegt, að yfirstjórn þessara mála verði í félags-
málaráðuneytinu, sem fer með málefni sveitarfélaganna.

Í 6. gr. frv. eru tilgreind verkefni byggðaráða. Skv. 4. tl. 6. gr. er byggða-
ráðum ætlað að fylgjast með töku hvers konar jarðefna. Að vísu er byggðaráð-
unum ekki ætlað annað hlutverk í þessu sambandi en að "fylgjast með", en rétt
er að benda á, að skv. lögum nr. 25/1972, um breytingu á 31. gr. skipulagslaga,
getur sveitarstjórn bannað efnistöku. grjótnám og brottflutning jarðefna, ef lík-
legt má telja. að það valdi röskun lands, sem leitt getur af sér uppblástur eða
valdið erfiðleikum við framkvæmd skipulags.

Skv. 5. tl. 6. gr. er byggðaráðum ætlað að gæta þess, að mannvirki verði ekki
reist án heimildar réttra yfirvalda. Skipulags- og byggingaryfirvöld og sveitar-
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stjórnir hafa þetta vald með höndum að gildandi lögum. Sýnist því með öllu
óþarft að vera að íþyngja byggðaráðum með þessu verkefni.

Meginverkefni byggðaráða er, eins og að framan greinir, að fylgjast með og
taka ákvarðanir varðandi eigendaskipti og aðrar ráðstafanir fasteigna, og ber skv.
7. gr. að afla samþykkis byggðaráðs til aðiIdaskipta að réttindum yfir fasteign.

Skv. 10. gr. skal ekki veita leyfi til ráðstöfunar fasteigna, ef um óeðlilega
ráðstöfun er að ræða miðað við almennar viðskiptavenjur, ef ætla má, að ráðstöf-
unin sé gerð til að hafa af henni sérstakan fjárhagslegan ávinning eða til að ráð-
stafa eigninni eða hluta af henni fljótlega aftur í hagnaðarskyni.

Þær synjunarástæður. sem tilgreindar eru í 10. gr., eru mjög óljósar. Hvergi
el' getið um "óeðlilega hátt verð" jarðar sem synjunarástæðu, þótt í athugasemd-
um við greinina segi, að tilgangur hennar sé að hafa hamlandi áhrif á óeðlilega
verðhækkun lands og kaupskap með land.

Neiti byggðaráð að samþykkja áformaða sölu fasteignar og staðfesti ráðu-
neytið þá ákvörðun, getur seljandi krafist þess, að ríkissjóður kaupi eignina. Náist
ekki samkomulag um verð, skal mat dómkvaddra matsmanna ráða, sbr. 10. gr.

Ekki er ljóst af orðun 10. gr., um hvers konar mat þar er að ræða, og engar
skýringar fylgja um efni þeirrar greinar, þ. e. eftir hvaða reglum hinir dómkvöddu
matsmenn eiga að meta eignina, en ætla verður, sbr. t. d. 3. mgr. 12. gr., að· í grein-
inni sé átt við eignarnámsmat. Samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms bel'
að meta eignir til gangverðs, þ. e. þess verðs, sem sannanlega er hægt að fá fyrir
þær, jafnvel þótt "óeðlilega hátt" teljist. Sýnist því hæpið að ganga að því sem
gefnu, að verð eignar lækki í slíku mati, enda bendir reynsla síðustu ára af eignar-
námsnotkun ekki til þess.

Í niðurlagi athugasemda við 1. gr. frv. segir: "Reynslan sýnir nú þegar, að
brýn þörf er að fylgjast með slikum ráðstöfunum lands og hafa áhrif á, hvar og
hvernig landi er ráðstafað. Lögum þessum CI' m. a. ætlað að veita byggðarlög-
unum meira áhrifavald í þessu efni, styrkja aðstöðu bænda, bændaefna og sveitar-
félaga til jarðarkaupa, skapa aðstöðu til að fylgjast með öllum ráðstöfunum fast-
eigna utan skipulagðra þéttbýlissvæða og hafa áhrif á verð þeirra."

Samkvæmt framansögðu verður að telja, að ákvæði II. kafla frumvarpsins
skapi möguleika til að fylgjast með ráðstöfunum jarðeigna og möguleika til að
hafa áhrif á, hvar og hvernig landi er ráðstafað, en jafnframt verður að ætla, að
það sé hæpið, að ákvæði frv., ef að lögum verður, geti haft teljandi áhrif til lækk-
unar jarðarverði.

t 13.-16. gr. frv. CI' fjallað um ýmis atriði varðandi landnýtingu, þar sem
áskilið er samþykki Búnaðarfélags íslands og byggðaráðs til þar til greindra ráð-
stafana. Allt eru það ráðstafanir, sem varða viðkomandi sveitarfélög miklu, og
væri því eðlilegt, að fyrsti umsagnaraðili um slík mál væri viðkomandi sveitar-
stjórn. En fram hjá sveitarfélögunum er alls staðar gengið, eins og þau væru ekki
til. Í sumum tilvikum eru þau svipt valdi, sem þau hafa að gildandi lögum, sbr.
ákvæði 14. gr. um landskipti.

Skv. 2. mgr. 13. gr. þarf samþykki Búnaðarfélags Íslands, hyggðaráðs og ráð-
herra til að taka landbúnaðarland til annarra nota. Í aths. segir, að þetta ákvæði
gildi ekki, ef um ráðstöfun á grundvelli skipulags sé að ræða. Gera verður þá ský-
lausu kröfu, að samþykki sveitar-stjórnar sé fyrir því að taka landbúnaðarland til
annarra nota.

Um III. kafla,
Í þessum kafla eru ákvæði um forkaupsrétt. Að meginefni eru ákvæði þessa

kafla samhljóða gildandi lagaákvæðum. Stjórn sambandsins telur þó þær breyt-
ingar og þau nýmæli, sem þar er að finna, til bóta frá sjónarmiði sveitarfélaganna.

Um IV. kafla.
l þessum kafla eru ákvæði um ríkisjarðir. (Orðalagið "jarðir í opinberri eigu"

fyrirsögn kaflans gæti valdið misskilningi). Stjórnin telur mjög til bóta, að lög-
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fest verði almenn heimild til að selja ríksjarðir þeim sveitarfélögum, sem jarðir
eru í. Telur stjórnin, að æskilegt væri, að lögfest væri skylda ríkissjóðs til að selja
viðkomandi sveitarfélögum ríkisjarðir, ef þau óskuðu að kaupa þær og þyrftu á
þeim að halda og að sá kaupréttur sveitarfélaga næði einnig til þéttbýlissveitar-
félaga.

Stjórnin teldi eðlilegast, að söluverð rikisjarða til sveitarfélaga yrði miðað við
fasteignamatsverð, enda er að því stefnt, að fasteignamatsverð verði sem næst gang-
verð fasteigna á hverjum tíma, sbr. frv. til laga um skráningu og mat fasteigna,
sem lagt hefur verið fram á Alþingi.

Þá telur stjórnin eðlilegt, þegar r ík ið selur sveitarfélögum jarðir, að greiðslu-
skilmálar (vextir og afborganatími) verði i samræmi við lánskjör skv. lögum nr.
4]/1963, um aðstoð ríkisins við landakaup kaupstaða og kauptúna,

1 31. gr. frv. er fjallað um ríkisjarðir, sem líklegar eru til að verða nýttar sem
fólkvangur, sumarbústaðalönd eða til annarra útilífsnota "að dómi Búnaðarfélags
Íslands, byggðaráðs og náttúruverndarnefndar". Stjórnin telur sjálfsagt, að fyrst
og fremst verði leitað álits viðkomandi sveitarstjórnar í þessu sambandi, sem fer
með skipulagsmál sveitarfélagsins.

Um V. kafla.
Ákvæði þessa kafla um Jarðasjóð eru að mestu i samræmi við gildandi ákvæði

um Jarðeignasjóð ríkisins. Stjórnin er í meginatriðum samþykk ákvæðum. kaflans.
Sérstaklega telur hún mikilvæg ákvæðin um lánveitingar sjóðsins til sveitarfélaga,
sbr. 32. gr., 2. mgr. og 35. gr.

Að því er varðar ákvæði 3. mgr. 32. gr. um umsagnaraðila um erindi til Jarða-
sjóðs, álitur stjórnin, að sjálfsagt sé að leita umsagnar viðkomandi sveitarstjórna
varðandi erindi frá einkaaðilum. Sama má segja um ákvæði 34. gr., að eðlilegt
virðist að leita umsagnar viðkomandi sveitarstjórnar ekki síður en byggðaráðs og
Búnaðarfélags íslands. Svipað má einnig segja um ákvæði 2. mgr. 37. gr.

Varðandi ákvörðun verðs á jörðum, sem Jarðasjóður kaupir og selur skv. 36.
gr. 1. mgr. og 37. gr. 4. mgr., sbr. 39. gr., virðist eðlilegast og umsvifaminnst. að
það sé fasteignamatsverð, sbr. áður sagt.

Um VI. kafla.
1 athugasemdum frv. er þess getið, að mjög fáar jarðir hafi verið gerðar að

æltaróðulum. Sýnist því þessi lengsti kafli frv. með öllu óþarfur.
Með tilliti til framangreindra athugasemda leggur stjórn Sambands íslenskra

sveitarfélaga til, að frv. til jarðalaga verði tekið til gagngerðrar endurskoðunar.
Þetta tilkynni st háttv. þingdeildarnefnd hér með.

Virðingarfyllst,

Magnús E. Guðjónsson, frkvstj.

Landbúnaðarnefnd efri deildar Alþingis,
Alþingi, Reykjavik.
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Fy Igiskjal IV.

FJÓRÐUNGSSAMBAND NORÐLENDINGA

Akureyri, 3. des. 1973.
Landbúnaðarnefnd
efri deildar
Alþingis.

Rétt þykir að kunngera nefndinni ályktun síðasta Fjórðungsþings. sem haldið
var á Húsavík dagana 21., 22. og 2:J. októher s.l., lim skipulag og landnýtingu.
,,1. Fjórðungsþingið telur eðlilegt, að hverju sýslufélagi og kaupstað sé falið að

gera tillögur til landshlutasamtakanna um heildarnýtingu lands í héraðinu og
landshlutasamtökin taki þessar tillögur til samræmingar og endurskoðunar.

A þessum grundvelli verði gerðar áætlanir um skipulagða landnýtingu og
landgræðslu vegna þéttbýlisstaða og einstakra byggðarlaga. Landnýtingar- og
landgræðslunefnd geri landshlutasamtökum kleift, a. m. k. á fyrsta stigi, að
aðstoða sýslufélögin við gerð þessara frumáætlana.

2. Fjórðungsþingið leggur til, að lögfest verði skipulagsskylda allra sveitarfélaga.
Í því sambandi verði skipulagslögin endurskoðuð. Komið verði upp skipu-
lagsskrifstofum á vegum landshlutasamtakanna. sem geti sinnt þörfum sveitar-
félaganna á aukinni skipulagsþjónustu og starfi í nánum tengslum við þau.
Jafnframt verði starf byggingarfulltrúa, sem víða hafa of stór svæði, tengt
þessu og þeim gert kleift að veita vaxandi þjónustu.

a. Fjórðungsþingið bendir á, að i sambandi við þessar skipulagsskrifstofur mætti
tengja áætlanagerð um heildarnýtingu lands til allrar mannvirkjagerðar og
annarrar land- og gróðurnýtingar.

4. Fjórðungsþingið telur nauðsynlegt að byggja sem mest á reynslu, þekkingu
og vilja heimamanna um landnýtingu framtíðarinnar, en til þess að það geti
orðið raunhæft, sé nauðsynlegt, að við skipulagsskrifstofur landshlutasamtak-
anna starfi sérfræðingur á sviði landgræðslu, gróður- og náttúruverndar, skóg-
ræktar og fiskræktar í nánum tengslum við félagasamtök og opinberar stofn-
anir. Eðlilegt verður að teljast, að Byggðasjóður veiti landshlutasamtökunum
starfs styrk til þessarar skipulögðu vinnubragða við alhliða áætlanagerð í nánu
samstarfi við heimamenn."

Enn fremur gerði þingið eftirfarandi ályktun um stefnumörkun i landnýtingar-
málum:

"Fjórðungsþingi Norðlendinga er ljóst, að á síðari árum hefur víða skapast
nýtt og margfalt hærra verðmætamat á landinu en áður þekktist, vegna vaxandi um-
svifa þéttbýlisins, sem kallar á síaukið landrými til hvers kyns mannvirkjagerðar,
auk þess sem æ fleiri vilja mí njóta hinnar óspilltu náttúru sveitanna á einn eða
annan hátt. Þingið telur, að hamla beri gegn þessari þróun til þess að koma í veg
fyrir það, að landbúnaðurinn standi höllum fæti í samkeppni við nýja landnýt-
ingaraðila.

Fjórðungsþingið leggur á það áherslu, að við mótun landnýtingarstefnu hverju
sinni verði þess gætt að miða alla landnýtingu við það að viðhlda framleiðslugetu
landsins um langan aldur. A þessum grundvelli leggur Fjórðungsþingið til, að gerð
verði skipulagsbundin áætlun um landnotkun til langs tíma, sem byggist á ná-
kvæmri úttekt núverandi landnytja og á markvíslegum rannsóknum."

Varðandi umferð um landið gerði Fjórðungsþingið eftirfarandi ályktun:
"Fjórðungsþing Norðlendinga telur brýna nauðsyn á því að skipuleggja sér-

stök útivistarsvæði fyrir almenning. Enn fremur leggur þingið til, að sumarbú-
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staðir verði að jafnaði byggðir Í hverfum, sem verði staðsett samkvæmt skipulagi
viðkomandi sveitarfélags. Fjórðungsþinginu er ljóst, að nauðsyn getur krafist þess
að takmarka umferð á vissum svæðum, sem eru frá náttúrunnar hendi viðkvæm
fyrir átroðningi. Jafnframt er bent á, að réttmætt geti verið að takmarka aðgang
að friðlýstum svæðum."

Stefnuákvörðun um skipulag og landnýtingu er miðuð við svör við eftirtöldum
fyrirspurnum frá landnýtingar- og landgræðslunefnd til landshlutasamtakanna :

1) Geta menn fundið leiðir til þess að gera í stórum dráttum á einhverjum við-
unandi grundvelli áætlun um heildarnýtingu lands Í landshlutanum. Í víðtækari
merkingu þeirra orða, áætlun, sem yrði a. m. k. leiðbeinandi um höfuðstefnu
í þessum málum?

2) Gæti slík áætlun, þótt óbindandi væri og Í stórum dráttum dregin, ekki orðið
að miklu liði við að koma betri skipan á margt, sem þessi mál snertir?

:3) Hvaða lagabætur telja samtökin að athuguðu máli þurfi að koma til, svo betri
tökum en áður verði náð í þeim viðfangsefnum, sem hér er um að tefla?

4) Hvernig telja menn, að farsælast mundi að skipuleggja framkvæmd þessara
mála framvegis, og þá sérstaklega, hvaða framkvæmdaaðilar ættu að hafa þau
með höndum?
Ljóst er af ályktunum Fjórðungsþingsins, að sú meginstefna ræður, að sveitar-

félögin sjálf, í samvinnu á héraðsgrundvelli og innan landshluta samtakanna, taki
að sér alla forustu í landnýtingar- og skipulagsmálum.

Enda þótt frumvarp það til jarðalaga, sem liggur fyrir, hafi ekki verið lagt
fyrir landbúnaðarnefnd Fjórðungssambandsins og Fjórðungsþing, er ljóst, að stefnu-
mótun þingsins er gagnstæð framkvæmdameðferð í jarðalagafrumvarpinu.

Það eru vægast sagt ekki vammlaus vinnubrögð hjá nefnd þeirri, sem bjó
frumvarpið í hendur Alþingis, að hafa ekki formlega samráð við samtök sveitar-
félaganna í einstökum landshlutum og við sýslunefndirnar. Í sumar var ekki höfð
hirða á þVÍ að senda frumvarpið til athugunar hjá ýmsum aðilum á milli þinga.
ÞVí verður að vara við öllum einstefnuakstri Í meðferð þessara mála, sem getur
stefnt árangri af samstarfi um þessi mál í tvísýnu. Nú liggur brýnast við að endur-
skoða skipulagslög og fella inn Í þau ákvæði um skipulagsskyldu allra sveitar-
félaga og skipulagsdeildir í einstökum landshlutum, efla þannig vald sveitarstjórna
og samtaka þeirra um meðferð skipulags- og landnýtingarmála. Ljóst er, að frum-
varp til jarðalaga stefnir í öfuga átt við stefnu síðasta Fjórðungsþings. að því er
varðar skipulagið og landnýtinguna. Hins vegar eru í frumvarpinu gagnleg ákvæði
til varnar því, að lönd og jarðir bænda séu teknar úr ábúð til annarlegra nota.

Ef vikið er að einstökum atriðum frumvarpsins, skal m. a. bent á helstu
galla þess.

Í fyrsta kaflanum er gert ráð fyrir tvöföldu kerfi Í skipulagningu lands, og
er gengið út frá því, að landssvæði utan skipulagðra þéttbýlissvæða, skuli lúta
sérstakri skipulagsstjórn. Þetta er röng stefna, sem getur leitt af sér misskilning
og vaxandi óeiningu á milli sveitarfélaga Í nábýIi innan sama héraðs. Með þessum
hætti er stofnað til vaxandi vandkvæða á milli þéttbýlisstaða og sveita innan sama
héraðs. Slík þróun er gagnstæð stefnu Fjórðungssambandsins, þar sem samhljóða
var samþykkt á síðasta Fjórðungsþingi að leggja til, að öll sveitarfélög verði skipu-
lagsskyld. Um ákvæði 3. greinar er það að segja, að eðlilegt er að skráning jarða
og lendna verði á vegum skipulags skrifstofu og byggingarfulltrúa eða þá fasteigna-
matsmanna. Eðlilegt er, að í hverju héraði verði sérstök skrá yfir lóðir, lendur og
jarðir, sem unnin væri af heimamönnum. Ella verður slík skrá annars aldrei í
sæmilegu lagi.

Sé vikið að öðrum kafla kemur í ljós, að fitjað er upp á nýrri stofnun, sem
nefnist byggðaráð, og eitt þeirra skal vera í hverri sýslu. Megingallinn á þessum
nýju ráðum er sá, að þau eru ekki tengd sveitarfélögum, og í fljótu bragði virðist
þessi nýja skipan færa valdið frá sveitarfélögum til búnaðarsamtaka og landbún-
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aðarráðherra. Eðlilegt er, að ráð, sem á að fylgjast með ábúð jarða, skiptingu og
sameiningu þeirra, enn fremur ráðstöfun jarðnæðis, verði tilnefnd af heimaaðilum.
Ef slík ráð eiga á annað borð rétt it sér, væri ekki skynsamlegra að nefna þessi
ráð réttnefni, sem er jarðanefnd ?

Ákvæði 13. gr. eru mjög varhugaverð. þar sem beinlínis er gert ráð fyrir, að
byggðaráðin geri tillögur um skipulagsmál í sveitum í samráði við Búnaðarfélag
íslands og hlutaðeigandi náttúruverndarnefnd, Það furðulega er, að skipulagstil-
lögur ráðsins eru ekki viðkomandi sveitarstjórnum, Hins vegar skuli fjarlæg stofn-
un Í málefnum bænda vera hér landsforsjá it kostnað sveitarfélaganna. Enn fremur
erl! náttúruverndarnefndir hafnar yfir réttkjörnar sveitarstjórnir. Það er vand-
fundin skýring á þessari viðleitni önnur en sú, að skipulagsmálin í sveitum skuli
f;erð frá sveitarfélögunum til búnaðarsnmtakn og náttúruverndarnefnda. Þetta er
meiri' skerðing it umsýslu sveitarfélaganna í sveitum landsins en að verði þol uð.
Sú grundvallarregla er viðurkennd, að sveitarfélögin skuli annast heimamál sín
og stefna að vaxandi valddreifingu í þjóðfélaginu, sem stefnir að þVÍ að efla vald-
svið sveitarstjórna og Iandshlutasamtaka. svo og til að viðhalda héraðsbundnu
samstarfi sveitarfélaga. Frumvarpið um jarðalög stefnir í gagnstæða átt og þVÍ í
raun og veru stefnt að vald skerðingu sveitarfélaganna, t. d. í skipulags- og land-
nýtingarmálum. Meginstefna sveitarfélaganna, ýmist einstakra sveitarfélaga eða fleiri
þeirra í samstarfi, er að draga til sín skipulags- og landnýtingarmál sem einkum
tilvalið verkefni til vaxandi heimastjórnar.

Með ákvæðum 14., 15. og 16. gr. er verið að sniðganga sveitarstjórnirnar og
færa valdið til Búnaðarfélags íslands og byggðaráðanna. auðvitað á kostnað heima-
aðila, eins og sveitarstjórna. Samkvæmt 21. gr. er ætlast til, að byggðaráð verði
ný stofnun með sérstöku skrifstofuhaldi. Öllum er ljóst, að þetta er fráleitt, á
meðan ekki hefur verið komið upp í héruðunum aðstöðu fyrir héraðsbyggingar-
fulltrúa til að vinna eftirlitsstörf sín svo og að skipulagsmálum. Ef þessi jarða-
ráð eiga nokkurn rétt, ættu þau að vera ráðgefandi fyrir byggingar- og skipulags-
yfirvöld sveitarfélaga og héraðasvæða.

Hér verður ekki vikið frekar að ýmsum öðrum atriðum frumvarpsins og að
augljósum göllum þess. Hins vegar er ítrekað, að ekki sé hyggilegt að afgreiða
jarðalagafrumvarpið sérstaklega, nema skipulagslögin verði endurskoðuð jafnhliða,
þannig að samræmi verði milli þessara laga, Í þeim tilgangi að tryggja heimaað-
ilum hér umráð eigin mála, jafnframt Í stað stefnu frumvarpsins, að landið til
sveita haldist utan skipulagsskyldu. þá verði lögfest almenn skipulagsskylda sveitar-
félaga.

F. h. Fjórðungssambands Norðlendinga

Áskell Einarsson.

Fylgiskjal V.

SAMTÖK SVEIT ARFÉLAGA Í SUÐURLANDSKJÖRDÆMI

Selfossi, 15. jan. 1974.

Til landbímaðarnefndar
efri deildar Alþingis.

Umsögn um frv. til jarðalaga.
Samtökin hafa móttekið bréf nefndarinnar frá 26. nóvember s. 1.
Stjórn Samtaka sveitarfélaga í Suðurlandskjördæmi hefur fjallað ítarlega um

frumvarpið og þá einkum þær hliðar þess, ('I" snúa að sveitarstjórnarmál um.

11



Stjórnin vill með þessari umsögn sinni benda á það, sem henni þykir betur
mega fara í frv., og leggur áherslu á það, að ekki verði reynt að lögfesta það í nú-
verandi mynd.

1. Í 1. gr. frv. er gert ráð fyrir, að frv, taki til lands utan skipulagsskyldra þétt-
býlisstaða. Rétt er að benda á, að fjölmörg sveitarfélög hafa orðið skipulags-
skyld, þótt eigi séu þau þéttbýli skv. skipulagslögum, nr. 19/1964.

2. 1 3. gr. (sbr. greinárg. Irumvarpsins ) er gert ráð fyrir, að landbúnaðarráðu-
neytið sjái um, að haldin verði skrá af einum aðila yfir allar jarðir, svo og að
gerðir verði uppdrættir með landamerkjum af sveitum landsins.

Í þessu sambandi skal á það bent, að í frv. til laga um skráningu og mat
fasteigna er gert ráð fyrir, að sérstök stofnun taki til starfa, "Fasteignaskrá",
og að hún hafi þessi störf m. a. með höndum og svo að sú stofnun heyri undir
annað ráðuneyti eða fjármálaráðuneytið.

3. Í 4. gr. frv. er gert ráð fyrir, að landbúnaðarráðherra skeri úr ágreiningi um
það, hvað teljast skuli þéttbýlissvæði. en í skipulagslögum er gert ráð fyrir,
að félagsmálaráðherra skeri lll' í þessum efnum.

4. 5. gr. frv. fjallar um byggðaráð, þar er gert ráð fyrir, að sýslunefndir, bún-
aðarsambönd og ráðherra tilnefni byggðaráð. A það skal bent, að mikið hefur
verið rætt og ritað um ofvöxt r íkiskerf isins. Hér er ætlunin að stofna nýtt
kerfi með ráðum, sem gætu orðið alls 24 með 3 aðal- og :l varamönnum eða
samtals 144 mönnum. Með þessu er jafnframt gengið á rétt hinna einstöku
sveitarfélaga, sem til þessa hafa farið með þau verkefni, sem byggðaráðinu eru
m. a. áætluð.

Þá skal á það bent, að sýslunefndir eru af flestum taldar í mjög lausum
tengslum við sveitarstjórnirnar í landinu, svo ekki sé fastar að orði kveðið.
Til þess að bæta úr því, sem ekk i hefur tekist með starfi sýslunefnda, voru
stofnuð landshlutasamtök sveitarfélaga í öllum kjördæmum landsins. Löggjaf-
inn hefur viðurkennt tilvist þeirra og rétt með fjölmörgu móti.

Varðandi landshlutasamtökin skal minnt á lögin um tekjustofna sveitar-
félaga, lögin um Framkvæmdastofnun ríkisins og frv. til laga um grunnskóla,
og loks skal minnt á áðurnefnt laga frv. um skráningu og mat fasteigna, 18. gr.
Það er þess vegna tillaga stjórnarinnar, að fundin verði önnur leið í samráði
við sveitarfélögin og samtök þeirra um það, hvernig ná megi því, sem að er
stefnt í II. kafla frv.

5. t 6. gr. er gert ráð fyrir í 1. tölulið, að ráðin vinni sama verk og Fasteignaskrá
ríkisins er ætlað í áðurnefndu fr v., nema hvað ráðunum er ætlað til viðbótar
að leyfa og banna eigendaskipti. Í tl. 2~-6 er gert ráð fyrir að ráðin gangi inn
í verkefni Landnáms ríkisins, einstakra sveitarfélaga, Skipulagsstjórnar ríkis-
ins, náttúruverndarnefnda og Náttúruverndarráðs.

Hér virðist stjórninni of mikið í lagt.
6. Í 7.-11. gr. er gert ráð fyrir því, að hændur og aðrir jarðeigendur þurfi leyfi

til að ráðstafa eða hreyta notkun á jörðum sínum, og svo hvernig ráðin og
aðrar opinberar stofnanir geti farið að því að þrengja eignar- og umráðarétt
bænda yfir eignum sínum svo og takmarka verðlagsþróun þessara eigna um-
fram eignir annarra þjóðfélagsþegna.

Stjórn Samtakanna hefur fjallað ítarlega um þessi atriði. Hún mótmælir
þessum ákvæðum, en hún treystir sér ekki til þess að láta í té nægilega rök-
studd andmæli við þessum ákvæðum í frv., fyrr en fengnir hafa verið lög-
fróðir aðilar, t. d. dómarar í Hæstarétti eða lagaprófessorar, til þess að fjalla
um, hvernig eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar samrýmist þessum ákvæð-
um. Leggur stjórnin því til, að háttvirt landhúnaðarnefnd leiti eftir slíkri
umsögn.

7. 13. gr. frv. gerir ráð fyrir því, að byggðaráðin verði enn einn aðili, sem fari
með skipulagsmál í landinu.
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Stjórnin telur frekar þörf á að samræma og efla stjórn þessara aðila að
skipulagsmálum í landinu í heild, áður en gengið er að því að setja upp nýtt
kerfi á vegum ríkisins.

Með þessu vill þó stjórnin alls ekki hafa it móti virkari aðild Búnaðar-
félags Íslands á skipulagsmál í sveitum landsins. Má benda á, að t. d. gæti
þótt eðlilegt, að Búnaðarfélag íslands öðlaðist rétt til llð tilnefna fulltrúa Í
skipulagsstjórn ríkisins.

R. Að lokum. skal svo vikið að þVÍ, sem sagt er Í 1. gr. frv., "að tilgangur lag-
anna sr að tryggja, að nýting lands '.. og að eignarrúð á landi og búseta á
jörðum séu í samræmi við hagsmuni sveitarfélaga ... ".

Skv. frv. er þó hvorki gert ráð fyrir, að sveitarfélögum né samtökum
þeirra sé ætlað neitt hlutverk til áhrifn ú þróun múla innan sinna umdæma-
marka.

Þá skal á það minnt, að í I. og II. kafla frv. eða 1.- -22. gr., sem innihalda
í raun mjög mikilvægar breytingar ú núverandi skipan sveitarstjór-narmála,
þá koma orðin sveitarfélag og sveitarstjórn einungis þrisvar fyrir samtals.

Það fer m. Ö. o. ekki mikið fyrir hlut sveitarfélaga í frv., en við nánari
lestur þá kemur í ljós, að ætlunin er að færa valdsvið sveitarfélaga og eignar-
og umráðarétt bænda í ríkum mæli yfir hendur ríkisvaldsins.

Ölvir Karlsson,
formaður.

Sigfinnur Sigurðsson,
framkvæmdastjóri.

Fylgiskjal VI.

SAMTÖK SVEITARFÉLAGA t REYK.JANESUMDÆMI

Til landbúnaðarnefndar
efri deildar Alþingis,
Reykjavík.

Garðahreppi, 20. jan. 1974.

Umsögn um frv. til jarðalaga.
Samtökin hafa móttekið bréf nefndarinnar frú 26. nóv. s. I.
Stjórn Samtaka sveitarfélaga í Reykjanesumdæmi hefur fjallað ítarlega um

frumvarpið og þá einkum þær hliðar þess, er snúa að sveitarstjórnarmálum.
Stjórnin vill með þessari umsögn sinni benda ft það, sem henni þykir betur

mega fara í frumvarpinu, og leggur <áherslu ft það, að ekki verði reynt að lögfesta
það i núverandi mynd.

J. KAFLI
4. gr. virðist fremur óljós.

II. KAFLI
5. gr.: Byggðaráð virðist vera óþörf stofnun, og er helst að sjá, að höfundar

þessa frumvarps hafi ekki heyrt landshlutasamtaka sveitarfélaga getið. Ekkert er
auðveldara en að hafa innan þeirra starfandi "landbúnaðarnefnd", er gegndi því
hlutverki, er byggðaráðum virðist ætlað í frumvarpi þessu. Tölu nefndarmanna í
"landbúnaðarnefnd" mætti hafa mismunandi eftir t. d. fjölda núverandi sýslufélaga
í hverjum landshlutasamtökum (í Reykjanesumdæmi t. d. 2+1 skipaður). Rétt þykir
að benda á þessu til stuðnings, að sýslur og sýslunefndir eru mjög veikar og óvirkar
stjórnunareiningar, sem líklegar eru til að hverfa innan fárra ára. því er lagt til,
að orðið "byggðaráð" hverfi með öllu úr þessu frumvarpi.
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6. gr.: Virðist vera sniðin eftir stefnu landshluta samtaka sveitarfélaga, sbr.
byggðaáætlanir, atvinnuáætlanir og almenna áætlanagerð.

10. gr.: Á eftir orðunum "gert kröfu til þess, að ríkissjóður" í 2. mgr. komi:
"eða viðkomandi sveitarfélag", sem o. s. frv.

11. gr.: Ítrekaðar eru tillögur Sambands ísl. sveitarfélaga um það, að lands-
hlutasamtök sveitarfélaga taki að sér skráningu fasteigna hver í sínu umdæmi.

13. gr.: Vitnað er í gerð landshluta- og byggðaáætlana (sbr. Djúpáætlun, gerða
af Fjórðungssambandi Vestfirðinga), sem eru eitt af aðalhlutverkum landshluta-
samtaka sveitarfélaga.

14. gr.: Æskilegt væri, að landshlutasamtök sveitarfélaga í þeim landshlutum,
þar sem sérstaklega er um nýbýlastofnanir að ræða, hafi aðgang að ráðunautum
og/eða hagfræðimenntuðum aðilum, er sagt geta fyrir um arðsemi og lágmarks-
stærð væntanlegra nýbýla.

22. gr.: Kostnaður greiðist af hálfu af landshlutasamtökum og ríkissjóði.

Ill. KAFLI
:1). gr.: Við greinma bætist: "Jafnhliða skal landbúnaðarnefnd landshluta-

samtaka viðkomandi landshluta tilkynnt um boð forkaupsréttar".
27. gr.: Samþ. með breytingartillögu Ragnars Arnalds.

IV. KAFLI
29. gr.: Á eftir 1. mgr. komi: ".Jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins lætur land-

húnaðarnefnd landshluta samtaka í té skrá yfir jarðir ríkisins í landshlutanum
(sbr. 3. gr.)".

30. gr.: Í 2. mgr. á eftir orðunulll "í samræmi við skipulagsákvæði" komi:
"og með samþykki viðkomandi landshlutasamtaka".

31. gr.: Í 3. lið greinarinnar komi í stað "sýslunefndar": "landbúnaðarnefndar
landshlutasamtaka" .

Virðingarfyllst,
f. h. stjórnar Samtaka sveitarfélaga í Reykjanesumdæmi,

Axel Jónsson,
framkvæmdastjóri.

Fy 19iskjal VII.
Stykkishólmi, 8. jan. 1974.

A fundi í stjórn Búnaðarsambands Snæfellinga var gerð eftirfarandi bókun:
"Stjórn Búnaðarsambandsins mælir eindregið með þVÍ, að frumvarp til jarða-

laga verði lögfest á Alþingi Í vetur með þeim fyrirvara, að hert verði nokkuð á
ákvæðum eignarnámsheimildar sveitarfélaga og ríkisins á landi, sem er ekki nýtt
til búrekstrar. Þá telur stjórn sambandsins, að lengja eigi frest um neytingu for-
kaupsréttar, sbr. 24. gr., úr 5 sólarhringum í 10 sólarhringa. Einnig verði hækkað
framlag í jarðasjóð úr 12 milljónum í 20 millj. Æskilegt væri, að skipuð yrði
sérstök stjórn fyrir sjóðinn."

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,
f. h. Búnaðarsambands Snæfellinga,

Leifur Kr .. JÓhannsson.

Til landbúnaðarnefndar efri deildar,
Alþingi,
Reykjavik.
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Fylgiskjal VIII.
Lækjamóti. 18. jan. 1974.

Landbúnaðarnefnd efri deildar Alþingis, Reykjavik.
Hef meðtekið bréf yðar, þar sem Búnaðarsambandi V.-Húnvetninga er sent

til umsagnar frumvarp til jarðalaga, sem nú liggur fyrir Alþingi. Vil ég hér með
senda umsögn f. h. búnaðarsambandsins, en vcgna þess, hvað frumvarpið er viða-
mikið, hefur ekki unnist tími til þess að kynna það nægjanlega á stjórnarfundi.

Ég hef borið frumvarpið lauslega saman við eldri gerðir þess. Breytingar eru
fremur smávægilegar og víða til bóta að mínum dómi. En eftirtaldar athugasemdir
vildi ég gera:
1. Orðið byggðaráð tel ég óviðfelldið Í þessu sambandi. Það er bein þýðing úr

norsku, sem ég held að eigi ekkert erindi Í íslenskt mál. Orðið "sveit" hefur
fyrir mörgum öldum unnið sér þann þegnrétt Í Íslensku máli, sem orðið "bygd"
hefur í Noregi. Ég held, að orðið jarðeignancfnd eða ráð væri betra og mundi
ná því hugtaki, sem þarf að ná.

2. Í niðurlagi 7. gr. eru ný ákvæði í frumvarpinu varðandi Iögerf'ðir. Nú er það
svo, að það er reynsla hæði hér og annars staðar, að erfðir eru ein algeng-
asta ástæða til þess, að jarðir komast í óheppileg eignaryfirráð, ýmist á þann
hátt, að margir eignaraðilar verða að sömu jörð eða jörðin fellur í hendur
aðila, sem ekki hugsa um búrekstur, vilja jafnvel vera með öllu lausir við
hann. Þess vegna efast ég um, að þetta niðurlagsákvæði eigi erindi inn í lögin,
og í raun og veru kemur það i bága við ákvæði 28. gr. um sama efni. Hins
vegar á ákvæði um búskipti vegna skilnaðar vafalaust rétt á sér í lögunum.

3. Í tillögum búnaðarþings var gert ráð fyrir, að jarðeignasjóður hefði sérstaka
stjórn. Ég tel, að jarðeignasjóður fari með svo þýðingarmikið hlutverk, að það
sé nauðsynlegt og einnig eðlilegt, að hann hafi sérstaka stjórn .

.J. Í 33. gr. er bætt við 8. tölulið. Itg vil benda it, að það verður að teljast eðli-
legt, að gerð sé samsvarandi breyting á 38. gr.

Ég vil að endingu leggja áherslu á afgreiðslu þessa frumvarps. Öllum ætti
nú orðið að vera ljós nauðsyn þess að koma bctri skipan á þau málefni, sem
þetta frumvarp fjallar um,

Virðingarfyllst,

Sigurður .J. Lárusson.

Fy Igiskjal IX.

B(1N AÐARSAMBAND SKAGFIRÐINGA

Sunnudaginn 9. des. 1973 og fimmtudaginn 10. janúar kom stjórn Búnaðar-
sambands Skagfirðinga saman til fundar að Varmahlið til þess að ræða og taka
afstöðu til frumvarps til jarðalaga, en Asgeir Bjarnason alþm. hafði sent Búnaðar-
sambandi Skagfirðinga það til umsagnar f. h. landbúnaðarnefndar efri deildar
Alþingis.

Eftirfarandi ályktun var gerð:
Stjórn Búnaðarsambands Skagfirðinga lýsir yfir eindregnum stuðningi við efni

og tilgang frumvarpsins og leggur til, að það verði lögfest á Alþingi þvi, er nú
situr, með eftirfarandi breytingum:

1. Við 13. gr. Síðasta setning greinarinnar oröist svo:
"Að öðrum kosti þarf samþykki ráðherra, enda hafi áður verið leitað álits

sveitarstjórnar og samþykkis byggðaráðs og Búnaðarfélags Íslands."
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?. Við 31. gr. Eftirfarandi falli niður úr greininni :
"Námuréttindi og réttur til efnistöku skulu undanskilin sölu, sömuleiðis

vatns- og jarðhitaréttindi umfram heimilisþörf ásamt nauðsynlegri aðstöðu til
að hagnýta þau réttindi."

3. Við 32. gr.
a) 1. málsgrein orðist svo:

"Mynda skal og starfrækja sjóð, el' nefnist Jarðasjóður ríkisins."
b) Við greinina bætist:

"Landbúnaðarráðherra skipar Jarðasjóði stjörn þriggja manna til fjög-
urra ára í senn. Formann sjóðsstjórnar skipar ráðherra án tilnefningar, en
meðstjórnendur annan eftir tilnefningu Búnaðarfélags íslands og hinn eftir
tilnefningu Stéttarsambands bænda. Varamenn skal skipa á sama hátt. Stjórn
sjóðsins ákveður um kaup og sölu jarða, lánveitingar úr sjóðnum og annað,
sem stjórn sjóðsins viðkemur. Um starfsemi sjóðsins fer eftir reglugerð,
sem ráðherra setur."

4. Við 36. gr.
Í stað kr. 12000000.00 komi kr. 15000000.00. Við greinina bætist:
"Framlag þetta miðast við verðlag ársins 1973, en hækki síðan, í sama hlut-

falli og ríkisframlag til jarðræktar og húsabóta gerir hverju sinni."
5. Við 38. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:

.Byggðaráöí, sveitarstjórn og Búnaðarfélagi íslands" o. s. frv.
6. Við 40. gr.

Á eftir orðunum "öðrum en fasteignaskatti" komi: "og fjallskilum".

Til frekari skýringar skal eftirfarandi tekið fram:
1. Áríðandi er, að sveitarstjórnir séu jafnan hafðar með í ráðum og leitað um-

sagnar þeirra varðandi mörg þau mál, er byggðaráð kemur til með að fjalla
um, þannig að sem víðtækust samstaða skapist heima fyrir um þær ákvarð-
anir, sem teknar kunna að verða og snerta hin einstöku sveitarfélög.

2. Fráleitt er að heimila að undanskilja hlunnindi, s, s. námuréttindi, rétt til
efnistöku vatns og hitaréttindi umfram heimilisþörf, þegar um sölu á ríkis-
jörðum er að ræða. Þetta ákvæði 31. gr., eins og það er nú í frumvarpinu, er
algjör mótsögn við tilgang og anda frumvarpsins. Engin frambærileg rök eru
til fyrir þessu ákvæði og því rökrétt að fella það niður ill' frumvarpinu.

1. Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir, að Jarðasjóður hafi sérstaka stjórn, en starfi
á vegum JarðadeiIdar. Stjórn Búnaðarsambands Skagfirðinga telur miklu eðli-
legra, að sjóðurinn starfi undir sérstakri stjórn, og tekur því upp tillögu Bún-
aðarþings 1973 þar að lútandi.

L Vegna hinna sífelldu verðhækkana á öllum sviðum verður að gera ráð fyrir
verulegu árlegu fjármagni til Jarðasjóðs svo að hann geti sinnt hlutverki sínu.
Þetta framlag verður einnig að fylgja verðlagsbreytingum .. því er lagt til, að
það hækki í hlutfalli við ríkisframlag til jarðræktar og húsabóta hverju sinni.

5. Eðlilegt þykir, að Jarðasjóður greiði kostnað við fjallskil vegna eyðijarða í
eigu sjóðsins, m. a. vegna þess, að hluti tekjustofna fjallskilasjóða er stundum
reiknaður af landverði jarða.

(l. Stjórn Búnaðarsambands Skagfirðinga telur að VI. kafli frumvarpsins hafi
lítinn tilgang, þar sem jörð er yfirleitt ekki gerð að ættaróðali, nema menn
séu skyldaðir til þess vegna kaupa á ríkisjörðum. Þá má benda á, að lög þessi
skapa í mörgum tilfellum misrétti milli barna óðalseigenda.

Gunnar Oddsson. Mar-inó Sigurðsson. .JÓnas Haraldsson.
Bjarni Halldórsson. Har. Hermannsson.

Til landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis,
Reykjavík.
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Fylgiskjal X.

nÚNAÐARSAMBAND EY.JAFJARÐAR

Akureyri, 11. jan. lUi4.
Alþingi,
Reykjavík.

Á fundi hjá stjórn Búnaðarsambands Eyjufjarðar þann 10. jan. lUi4 var tekið
fyrir og rætt frumvarp til jarðalaga, sem nú liggur fyrir Alþingi. Um þetta val'
bókað eftirfarandi:

HÍ umræðum um málið kom fram, að stjórnin var sammála um það, að kafl-
inn um óðalsjarðir þyrfti breytinga við. Einnig taldi stjórnin óeðlilegt að skylda
þá, er kaupa jarðir af ríkinu, til þess að gera þær að óðalsjörðum. Þá taldi stjórn-
in einnig æskilegt, að bændum yrði auðveldað að leysa jarðir úr óðalsböndum, ef
þeir óskuðu þess. Ævari Hjartarsyni var falið að senda álitsgerð um málið á grund-
velli þeirra umræðna, er fram höfðu farið it fundinum."

Þannig bókað í gjörðnbók Búnaðarsambands Eyjafjarðar.
Eins og fram kemur hér, að framan, voru einna mestar athugasemdir gerðar

við kaflann um óðalsjar ðir. I þvi sambandi vil {'g benda á eftirfarandi greinar,
sem ástæða þótti til að breyta.

55. gr. Þar sé fallið frá kvöð, sem er á frjálsri sölu. Sé fallið frá óðalsrétti
af öllum, aðilum, teljist eðlilegt, að jörðin fari í frjálsa sölu án takmarkana á
söluverði að öðru leyti en sem heyrir undir byggðaráð.

57. gr. Teljast verður nægjanlegt að hafa a- og b-lið þessarar greinar ásamt
systkinum óðalsréttarhafa.

Greinin, eins og hún er, telur til of margra óðalsréttarhafa, eins og hún hljóðar
nú.

47. gr. Sú grein í heild orkar mjög tvímælis. Verndun búsetu fyrrverandi
óðalsbónda á jörðinni með sýslumannsúrskurði verður að teljast hæpið sambúðar-
form. Mætti að skaðlausu sleppa þessari grein.

Mjög var til umræðu, hvort allur kaflinn um óðalsjarðir væri ekki óþarfur
og bæri að fella niður, þá þannig, að þær jarðir, sem hafa hann nú, gætu haldið
sínum rétti, en ákvæði til að losa þær undan þessum ákvæðum yrðu gerð auð-
veldari. Byggðaráð ætti að vera nægjanlegt aðhald með þessum sölum eins og
öðru, sem því er falið.

Um sölu ríkisjarða.
31. gr. Ekki verður séð nauðsyn þess, sé um sölur it r ik isjðrðum að ræða til

einstaklinga, að gera þurfi þær að ættaróðulum. Fella mætti út lið 2 í þessari grein.
Auk þessara atriða, sem talin hafa verið upp hér að framan, eru nokkuð

skiptar skoðanir um byggðaráð og það, hversu valdamikil stofnun það er, þegar
um ráðstöfun eigna er að ræða. Töldu sumir, að þar væri gengið um of ú rétt
einstaklingsins til að ráðstafa eignum sinum að vild.

Aðrir töldu aðhald nauðsynlegt í þessu sambandi. Út frá því verður ekki séð,
að hægt sé að gera nokkrar athugasemdir um þann kafla laganna.

Virðingarfyllst,
F. h. Búnaðarsambands Eyjafjarðar,

Ævarr Hjartarson.
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Fylgiskjal XI.

BTJNAÐARSAMBAND SUÐUR-ÞINGEYINGA

Árnesi, 20. jan. 1974.

Landbúnaðarnefnd efri deildar Alþingis.
Stjórn Búnaðarsambands Suður-þingeyinga hefur tekið til meðferðar frumvarp

það til jarðalaga, er henni var sent til umsagnar.
Stjórnin hefur orðið sammála um að styðja þá meginstefnu, er í frumvarpinu

felst, að torvelda með löggjöf óæskilegt jarðabrask Í hagnaðarskyni, án þess að
frelsi bænda til eðlilegs raunverðs á fasteignum þeirra verði skert óeðlilega með
löggjöf umfram eignir annarra þjóðfélagsborgara í landinu.

Af þessu tilefni leggur stjórn sambandsins áherslu á, að öll eignarskerðingar-
ákvæði frumvarpsins verði endurskoðuð enn frekar með hliðsjón af gildandi ákvæð-
um stjórnarskrárinnar, svo tryggt sé, að endanleg afgreiðsla frumvarpsins verði
í fullu samræmi við hana.

Þá telur stjórnin hæpin þau ákvæði frumvarpsins að leggja Landnám ríkisins
niður að svo komnu máli, þar sem það hefur á jákvæðan hátt stuðlað að raunhæfu
viðnámi gegn byggðaeyðingu í sveitum landsins og auk þess sinnt veigamiklu hlut-
verki í uppbyggingu og rekstri fóðurvinnslu úr Íslensku grasi, sem ber að efla
sem mest á næstu árum.

Stjórn búnaðarsambandsins telur valdsvið byggðaráðs í frumvarpinu svo mikið
og margþætt, að mjög þurfi til þessarar löggjafar að vanda.

Við teljum því rétt að fresta afgreiðslu jarðalagafrumvarpsins á yfirstandandi
Alþingi til þess að tryggja sem besta samstöðu um meginstefnu þess, bæði frá
búnaðarsamböndum, búnaðarfélögum og sýslunefndum.

Það skiptir að okkar dómi minna máli, hvort löggjöf þessi verði afgreidd
árinu fyrr eða síðar, nái frumvarpið fram að ganga með einhuga stuðningi bænda
i landinu, sem er forsenda fyrir því, að löggjöfin nái tilgangi sínum.

Af þessu tilefni sendir stjórn Búnaðarsambands Suður-Þingeyinga engar tillögur
iii breytinga á frumvarpinu að svo komnu máli.

Virðingarfyllst,
Stjórn Búnaðarsambands Suður-Þingeyinga,

Hermóður Guðmundsson. Baldvin Baldursson. Teitur Björnsson.

Fylgiskjal XII.

Vorsabæ, 10. jan. 1974.

Landbúnaðarnefnd efri deildar Alþingis hefur sent mér frumvarp til jarða-
laga (lagt fram á 94. löggjafarþingi 1973) og óskað umsagnar um frumvarpið.

Ég hef yfirfarið frumvarpið og fagna því, að svo virðist sem tilgangur þess,
ef að lögum verður, sé fyrst og fremst að tryggja sem öruggasta búsetu á bænda-
býlum, þar sem lífvænleg aðstaða er til búrekstrar, svo og að bæta úr ýmsum
ágöllum, er torveldað hafa kynslóðaskiptin að undanförnu.

Mér er og ljóst, að frumvarp þetta nær yfir yfirgripsmildnn þátt í Ísl. þjóð-
lifi og verður varla fullmótað Í einum áfanga né þannig afgreitt frá Alþingi, að
ekki megi betur gera að ýmissa áliti, -- enda þótt þar um fjalli menn, sem vilja
gera sitt besta í þessu efni.
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Ekki hefur gefist tækifæri að gera "allsherjar könnun" á efni frumvarpsins
meðal sunnl. bænda, á vegum B.S.Sl. Hins vegar hef ég leitast við að kynna efni
þess ýmsum bændum hér í héraðinu og leitað álits þeirra á efni frumvarpsins.
Það, sem bændur leggja áherslu á að fram komi við afgreiðslu frumvarpsins á
Alþingi, er m. a. þetta:

1. Jarðasjóður verði það öflugur fjárhagslega, að hann geti sem best skilað því
hlutverki, sem honum er ætlað, sbr. 33. gr.

2. Tryggt verði sem best samstarf milli byggðaráðs og sveitarstjórna, Í sambandi
við eigendaskipti fasteigna, sbr. 6. gr.

3. Tryggt verði, að söluverð jarða til búrekstrar verði ekki hærra hverju sinni,
miðað við verðlag búvara og búrekstraraðstöðu, en það, að kynslóðaskiptin
geti farið fram með Iarsælum hætti, svo áframhaldandi búskapur verði sem
víðast tryggður í ísl. sveitum.

4. Jafnan verði höfð hliðsjón af fasteignamati við matsgjörðir bújarða.
5. Komið verði í veg fyrir, að fjársterkir aðilar, sem ekki eiga lögheimili í við-

komandi sveitarfélagi og ekki hafa búskap í huga, geti haldið góðum bújörð-
um án ábúðar árum saman.

6. Þær bújarðir, sem gerðar verða að óðalsjörðulll (sbr. VI. kafla frumvarpsins),
verði afhentar óðalserfingja, með gögnum og gæðum, á sem bestum kjörum,
enda sé óðalserfingja skylt að halda við húsum, ræktun og öðrum mannvirkjum
á jörðinni.

Stjórn Búnaðarsambands Suðurlands hefur ekki fjallað um efni frumvarpsins
sameiginlega.

Ég vil að lokulll leggja áherslu á það persónulega álit mitt, að mikils er um
vert, að vel takist til með afgreiðslu frumvarpsins til jarðalaga á Alþingi.

Virðingarfyllst,

Stefán .Jasonarson.

Fy 19iskjal XIII.

Alyktun stjórnar Landeigendafélags Austur-Húnavatnssýslu.
um frumvarp til jarðalaga.

Stjórn Landeigendafélags Austur-Húnavatnssýslu hefur haft til athugunar frum-
varp til jarðalaga, er liggur fyrir Alþingi því, er nú situr. Telur stjórnin ýmis
ákvæði þess i veigamiklum atriðum svo gölluð eða orka svo tvímælis, að ekki sé
við unandi að óbreyttu. Segja má, að eignar- og umráðaréttur landeigenda sé svo
stórlega skertur, að stappi næst Því að þeir séu sviptir sjálfsforræði til að ráð-
stafa jörðum sínum til sölu á frjálsan hátt, næstum hvernig sem á stendur, og
verða að sæta mati á þeim við sölu, sem þýðir í flestum tilfellum miklu lægra
verð en fáanlegt væri fyrir þær á frjálsum markaði.

Til að benda á nokkur atriði lítur stjórnin svo á, að byggðaráði sé ætlað allt
of mikið og óeðlilega mikið vald til hvers konar afskipta og íhlutunar í sambandi
við kaup og sölu jarðeigna, og álítur, að i stað byggðaráðs væri eðlilegra, að sýslu-
nefnd og búnaðarsamband kysu sinn manninn hvort til 4 ára i senn til að vera
sveitarstjórnum og öðrum forkaupsréttarhöfum til aðstoðar og ráðgjafar, ef með
þyrfti. Þess vegna vill stjórnin fella niður öll ákvæði um íhlutun Búnaðarfélags
íslands og landhúnaðarráðherra í frumvarpi þessu, nema um ríkisjarðir sé að
ræða. Alítur stjórnin, að allt það vald, sem þessum aðilum er ætlað í frumvarp-
inu, eigi að vera í höndum heimaaðila, þ. e. sveitarstjórna, með aðstoð búnaðar-
sambands og sýslunefndar. Ekki meira vald til opinberra aðila í Reykjavík.
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Það virðist ganga sem rauður þrúður í gegnum frumvarpið, að náist ekki
samkomulag um söluverð jarðar, þá skuli mat dómkvaddra manna ráða. Meðan
sams konar ákvæði um sölu fasteigna í kaupstöðum el' ekki áformað eða í lög
leitt, getur stjórnin ekki fallist á þetta og mótmælir því, enda vafasamt, að slík
skerðing á eignarrétti stæðist samkvæmt stjórnarskrá, -- friðhelgi eignarréttarins.

Eftir atvikum getur stjórnin fallist ú kaflann um Jarðasjóð ríkisins, nema
39. grein. Þar er bersýnilega verið að draga allt vald úr höndum bænda til em-
bættismanna utan bændastéttarinnar, og vísast til þess, sem áður er fram tekið, að
það verði í höndum heimamanna. Þá virðist sjóðnum ætlað of lítið fjármagn til
að valda hlutverki sínu.

Um óðalsjarðir.
Vafasamt er, að þessi kafli eigi nokkurn rétt á sér, að minnsta kosti i því

formi, sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Víst má telja, að fáir bændur verði fúsir
að binda jarðir sínar i þær viðjar að verða að afhenda þær, jafnvel til fjarskyldra
ættingja, fyrir hálft fasteignamat, eða jafnvel ekki neitt, ef á þeim hvíla skuldir.

Gert er ráð fyrir í frumvarpinu, að lögin um ætt jarðir falli ill' gildi, og er það
vel.

Blönduósi, 8. febr. 1974.

Konráð Eggertsson. Sigurður Þorbjarnarson. Pétur Hafsteinsson.
Erlendur Eysteinsson. Björn Jónsson.

Fylgiskjal XIV.

LANDEIGENDAFl<':LAG MOSFELLSSVEITAR

18. mars 1974.
Til landbúnaðarnefnda
efri deildar og neðri deildar Alþingis
Reykjavík.

A stjórnarfundi í Landeigendafélagi Mosfellssveitar 8. mars s. I. var m. a.
tekið til umræðu frumvarp það til jarðalaga, sem nú liggur fyrir Alþingi.

Var þar einróma samþykkt að senda Alþingi bréf, þar sem ítrekuð séu fyrri
mótmæli aðalfundar félagsins 13. október s.L, er Alþingi hefur þegar verið sent.

.Jafnframt samþykkti fundurinn að lýsa yfir stuðningi við nefndarálit minni
hluta landbúnaðarnefndar efri deildar, sem nú liggur fyrir.

Telur stjórn Landeigendafélags Mosfellssveitar. að frumvarpið sé meingallað.
og hvetur til þess, að því verði vísað frá til frekari athugana.

Virðingarfyllst,

Grímur S. Norðdahl,
formaður.
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