
sþ. 926. Nefndarálit [218. mál]
um till. til þál. um eflingu atvinnu og byggðar í sveitum vegna breyttra búhátta.

Frá atvinnumálanefnd.

Nefndin hefur fjallað um tillöguna og fengið umsagnir frá Búnaðarfélagi Íslands,
landbúnaðarráðuneyti og Framleiðsluráði landbúnaðarins.

Búnaðarfélag Íslands og Framleiðsluráð landbúnaðarins mæla með samþykkt tillögunn-
ar. Í umsögn landbúnaðarráðuneytis er tekið undir efni tillögunnar en jafnframt vakin
athygli á því að á síðustu mánuðum hafi verið unnið að því að hrinda ýmsu í framkvæmd sem
fjallað er um í tillögunni. Sú umsögn er birt sem fylgiskjal með nefndaráliti þessu.

Nefndin mælir með því að skipulagt átak verði gert til atvinnuuppbyggingar í sveitum
vegna breyttra búhátta svo að byggðin í landinu treystist. Í trausti þess að ríkisstjórnin haldi
áfram að vinna að framkvæmd þess sem í tillögunni felst leggur nefndin til að tillögunni verði
vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 13. mars 1987.

Birgir Ísl. Gunnarsson,
form.

Kristín S. Kvaran.

Garðar Sigurðsson,
fundaskr.

Þórarinn Sigurjónsson.

Björn Dagbjartsson,
frsm.

Davíð Aðalsteinsson.

Fylgiskjal.

Umsögn landbúnaðarráðuneytisins.
(3. mars 1987.)

Ráðuneytinu hefur borist til umsagnar tillaga til þingsályktunar um eflingu atvinnu og
byggðar í sveitum vegna breyttra búhátta.

Ráðuneytið tekur efnislega undir tillögu þessa, en vill jafnframt vekja athygli á að á
síðustu mánuðum hefur verið unnið að því að hrinda ýmsu því í framkvæmd sem tillagan
gerir ráð fyrir. Bent skal á eftirfarandi:
1. Framleiðnisjóður leggur nú fram verulega fjármuni til nýbúgreina, auk þess sem

jarðræktarlög heimila sérstakan stuðning við þá er hefja loðdýrarækt. Framlög
Framleiðnisjóðs eru ekki eingöngu bundin við búháttabreytingar þótt þær njóti
forgangs.

2. Um þessar mundir er að ljúka tillögugerð um nokkra rýmkun fullvirðisréttar í
sauðfjárrækt vegna verðlagsársins 1987-1988. Samþykkt hefur verið að greiða sauðfjár-
bændum meginhluta skerðingar innan búmarks verðlagsárið 1986-1987.

3. Með tilkomu fjárhagskönnunarnefndar , er ráðuneytið hafði forgöngu um að mynda
vorið 1985, hafa hagfræðileiðbeiningar í landbúnaði orðið meiri og markvissari en áður.
Ráðherra hefur nú óskað eftir að nefndin starfi áfram. Fyrir tilstuðlan nefndarinnar eiga
bændur því kost á sérstöku mati á fjárhagsstöðu sinni og rekstrarráðgjöf.

4. Starf á þessu sviði er í höndum markaðsnefndar og starfsmanns hennar. Hefur nefndin
leitað samstarfs við Útflutningsráð um markaðsöflun, en ráðuneytið á aðild að ráðinu.

5. Viðræður um búvörusamning fyrir verðlagsárin 1988-1990 eru hafnar.

F. h. ráðuneytisins,
Bjarni Guðmundsson.
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