
Nd. 70. Frumvarp
til ábúðarlaga.

Flutningsm .: Jö rundur Brvnjólfsson, Bernharð Stefánsson.

I. KAFLI.
Um bygging jarða.

1. gr.
Hver m aður, sem á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal selja 

hana öðrum á leigu, enda hafi leiguliði löglieimili innan þess sveitarfélags, er 
jörðin liggur í.

Nú fæ r landsdrottinn ekki byggt jörð sina fyrir 15. m arz, og skal hann 
þá fy rir 1. apríl bjóða sveitarstjórn jörðina til ráðstöfunar. Ef sveitarstjórn 
sinnir ekki þeirri m álaleitun, skal hann láta  bjóða jörðina upp til ábúðar frá  
næstu fardögum  í þeirri þinghá, sem jörðin liggur. E f enginn vill þá  taka 
jörðina til leigu fy rir neitt eftirgjald, skal landeigandi banna öll afnot hennar 
og er honum  þá eigi skylt að halda uppi lögskilum af henni, meðan hún er 
óbyggð. Nú býður landsdrottinn ekki sveitarstjórn jörðina né læ tur bjóða 
hana upp tii ábúðar, og skal hann þá skyldur að greiða öil lögboðin gjöld af 
henni.

2. gr.
Ef sveitarstjórn tekur við jörð til ráðstöfunar, ber hún ábyrgð á öllum 

jarðargjöldum  til landsdrottins. Ef sveitarstjórn telur jörð byggilegri með þvi 
að skipta henni, er henni það heimilt. Skal hún þá láta  gera nauðsynlegustu 
hús á jörðinni, sem leiðir af skiptingu, ef ú ttektarm enn telja, að jörðin muni 
þannig trygg i ábúð framvegis. E r landsdrottinn skvldur til að kaupa hús 
þau, er sveitarstjórn lé t.g era  á jörðinni, ef þau svara til þeirra  húsa, sem



krafizt er á  leigujörðum  að m ati úttektarm anna. Gildir sam a um ábúðarrétt 
þeirra  m anna, er sveitarstjórn leigir jörðina, sem ákveðið er í lögum þessum.

3. gr.
Hjáleigu m á byggja undir heim ajörð, ef jörðin  að m ati ú ttektarm anna 

þarfnast þess. Sömuleiðis m á sam eina h jáleigur í eina jörð, ef það, að m ati 
sömu m anna, stuðlar að sjálfstæðari ábúð og tryggir ræktun.

4. gr.
Stofna m á nýbýli í landi ja rð a r eftir því sem iög m æla fyrir.

5. gr.
Jörð skal ávallt byggja frá  fardögum  til fardaga, og skal um það bréf 

gera, sem er byggingarbréf fy rir jörðinni. Gera skal 2 sam hljóða frum rit af. 
byggingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði r ita  nöfn sin undir í votta við- 
urvist. Heldur landsdrottinn öðru, en leiguliði hinu.

6. gr.
í  byggingarbréfi skal greina landainerki ja rðar og geta þeirra ítaka, 

er hún á í annara  m anna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða iskyldur hvíla á 
henni. Þá skal og kveða á i byggingarbréfi, hverja landskuld skuli greiða 
eftir jörðina og í hverju sé goldin. Svo og ef innstæðukúgildi fylgja jörðu, 
sbr. 22. gr.

E nnfrem ur skal nákvæmlega taka fram  um  ieiguliðanot samkvæm t 
lögum þessum, skyldur leiguliða og fy rir hverjar vanræ kslur hann missir 
ré tt sinn til ábúðar.

7. gr.
Nú hefir landsdrottinn  vanræ kt að gera byggingarbréf fy rir jörðu, 

og skal þá svo telja, að hún hafi verið byggð fy rir það eftirgjald, sem siðast 
var á henni, ef það að m ati ú ttek tarm anna hefir verið hæfilega sett og 
hvorugur, landsdrottinn  eða leiguliði, getur sannað, að öðruvísi hafi verið 
um  samið. E f úttektarm enn telja, að eftirgjald  á jörðina hafi áður ekki verið 
hæfilega sett, ákveða þeir, hvað það skuli vera.

8. gr.
E f landsdrottinn  byggir tveim m önnum  sömu jörð eða jarðarp art, þá 

skal sá hafa, er fy rr tok, en landsdrottinn  fá hinum  jafngott jarðnæ ði sem h itt 
var, ella bæ ta honum  allan skaða, er liann bíður af því að kom ast ekki að 
jörð, hvorttveggja eftir m ati úttektarm anna.



Um ábúðartima.
II. KAFLI.

9. gr.
Allar jarðir skulu leigðar æfilangt, óg hefir ekkja ábúanda rétt nianns 

sins jafnt fvrir það, þótt hún giftist aftur, ef hún hefir aðskilinn fjárhag. Heim- 
ilt er þó landsdrottni að taka jörð úr áhúð handa sjálfum sér, foreldri sínu, barni, 
fósturbarni eða barnabarni til eignar og ábúðar, nema landsdrottinn hafi skuld- 
hundið sig til annars í byggingarbréfi. Uppsögn ábúðar skal vera tilkynnt að 
minnsta kosti með árs fyrirvara.

10. gr.
Nú segir landsdrottinn upp ábúð, en aðeins af vfirskinsástæðum, þannig 

að hann hvorki fly tur sjálfur á jörðina né afhendir hana öðrum til eignar og 
ábúðar samkv. 9. gr. E r þá sá ábúðarsam ningur ógildur og á leiguliði heimting 
á að fá jörðina aftur. Auk þess bæti landsdrottinn honum allan þann skaða, er 
hann kann að hafa beðið af þessum sökum, eftir mati úttektarmanna.

III. KAFLI.
Um hús á jörð og skyldur landsdrottins.

11. gr.
Hverri jörð skulu fylgja öll nauðsynleg hús, sem landsdrottinn  á, í 

góðu og gildu standi, eftir m ati ú ttektarm anna. Skulu bæ jarhús miðuð við 
þann fólksfjölda, er þ arf til þess að nvtja jörðina, og peningshús við þann 
skepnufjölda, er jörðin getur fram fleytt í m eðalári, hvorttveggja þó með 
nokkurri hliðsjón af því, að jörðinni aukist ræ ktun, heyfengur og áhöfn. 
Húsin skulu vera að tilhögun og ásigkomulagi eins og gerist í þeirri sveit i 
bezta meðallagi, að áliti læknis og hreppstjóra. t>ó er landsdrottinn undanþeg- 
inn þessari húsaskvldu um þær jarðir, er liggja við auðn, að mati úttektarm anna, 
og einnig er ríkissjóður undanskilinn þessari húsaskyldu um þær þjóðjarðir all- 
ar og kirkjujarðir, sem ætlaðar eru til almennra afnota.

1 2 -  .Aldrei skal metið álag á jarðarhús, og her landsdrottinn  alla fyrningu.
En skyldur er leiguliði að halda húsum við, þannig, að ekki fyrnist um skör 
fram  fyrir handvöm m  óg ávallt séu í nothæfu standi.

13. gr.
Skyldir eru úttektarm enn fim m ta hvert ár, eða hvenær sem landsdrottinn 

krefst þess, að skoða öll hús á leigujörðum, hverjir i sínum hreppi, og gefa skýrslu 
um til landsdrottins. Skulu þeir sérstaklega athuga, hvernig gengið hefir verið



um húsin og' þeim viðhaldið, hvort byggingarskilmálum þar að lútandi er fylgt 
og hvernig jörð yfirleitt er setin. E ru skjTslur þessar full sönnun fyrir lands- 
drottin til þess að ná rétti sínum, ef byggingarskilmálar eru brotnir.

14. gr.
Ef ú ttektarm enn brjó ta  skyldu sína sam kvæm t 13. gr. og það sannast, 

að landsdrottinn hafi fy rir það beðið tjón, skulu þeir skyldir að bæta honum 
skaða allan, hvort sem er eftir m ati, sem tekið er gilt, eða dómi.

15. gr.
Nú á fráfarand i liús á jörð, er hann hefir byggt, og skal hann þá láta  

úttektarm enn m eta húsin til peningaverðs og jafn fram t votta, að húsanna 
sé full þörf á jörðinni. E r þá landsdrottni skylt að kaupa húsin við því verði, 
sem metið er, ef þau eru i því ásigkomulagi, að í gildu standi geti talizt sam- 
kv. 11. gr. Ef svo er ekki, er frá fa rand a  skylt að rjú fa  húsin og fly tja  af 
jörðu eða selja hverjum  sem vill til brottflutnings. Skal hús rjú fa  fy rir Jóns- 
messu hina næstu, ef landsdrottinn vill þ ar hús gera, er hin voru, en flytja 
burtu  viði og húsefni, annað en torf, fv rir veturnætur. Hús skal rjú fa  svo, að 
viðtakanda sé sem m innst mein að.

16. gr.
Nú hafa jarðny tja r aukizt svo á leigujörð við ræktun, að jarðarhús 

þau, sem ákveðin eru í 11. gr., eru orðin ónóg peningi þeim, er jörðin fram - 
fleytir. Skal þá ábúandi gera landsdrottni viðvart og k refjast þess, að bætt 
verði við hús á jörðinni. Skal hann láta fylgja vottorð ú ttektarm anna þar 
um. Ef landsdrottinn  vill ekki bæ ta við jarðarhús eða stækka, hefir leiguliði 
heimild til þess að gera hús eins og þörf k refur og úttektarm enn hafa áður 
vottað. Skal hann tilkynna landsdrottni, hvað húsagerðin hefir kostað, með 
nægum sönnunargögnum, og er hann þá skyldur til að greiða kostnaðinn og 
má þá hækka afgjald jarðarinnar sem svarar þeim vöxtum, er landsdrottinn 
verður að greiða af láni því, er hann kann að taka vegna húsagerðarinnar, ella 
sparis j óðs vöxtum.

Sam a gildir, ef endurnýja þarf, hvort heldur bæ jar- eða peningshús, 
ef landsdrottinn neitar að gera þau. En þá skal jafnan  draga frá  kostnaði 
verð húsa þeirra, sem endurnýjuð eru, og gildir eftirgjaldshækkun aðeins 
um mismuninn.

17. gr.
Jafnan  skal landsdrottinn hafa tryggð hús á leigujörð fy rir eldsvoða, 

ef tryggingarfélag er til í sveitinni, er tekur slík hús í tryggingu. En ef um 
dýr hús er að ræða, sem fy rir þá sök verða ekki tekin i sveitartryggingu, er 
honum  skylt að tryggja þau annarsstaðar. Ef landsdrottinn  getur ekki vá- 
tryggt, en hús brennur, skal farið  með endurgerð sem segir í 33. gr.



IV. KAFLI.
Um leiguliðaskipti á jörð og skyldur leiguliða.

18. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörð, má viðtakandi taka til voryrkju þá, 

er hann vill, en eigi má hann fly tja bú sitt á jörðina fy rir fardaga nema 
fráfarandi leyfi. F ardagar eru þá er 6 vikur eru af sum ri, og eru þeir fjórir. 
E r fim m tudagur í sjöundu viku sum ars fjTstur þeirra, en sunnudagur siðastur. 
Ef leiguliði er ekki kom inn til ja rð a r að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af 
sumri, né um boðsm aður hans, og hvorugur þeirra  hefir gert ráðstöfun til 
að hagnýta hana, hefir leiguliði fyrirgert ábúðarrétti sinum  og lúki lands- 
drottni eins árs jarðarafgjöld . En landsdrottinn m á nýta sér jörð það ár, ef 
hann getur ekki bvggt öðrum.

19. gr.
F ráfarand i skal hafa flutt allt bú sitt af jörð liinn siðasta fardag, nem a 

viðtakandí levfi, að hann hafi það þ ar lengur. En hvorki m á hann  beita tún 
né engjar, lieldur verja fy rir öllum ágangi þ a r til hann vfirgefur jörðina. 
Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki mein að, 
af búslóð sinni, ef hann má eigi fly tja það burt þegar. En það skal hann hafa 
burt flutt svo fljótt sem hann má, og eigi síðar en fvrir næstu veturnætur. 
Séu húsm unir þá eigi burt flu ttir, skal ábúandi segja h reppstjóra til, og fer 
liann með þá sem fé í vanhirðu.

20. gr.
Ef fráfarandi á fyrning hevs, eldsnevtis eða bvggingarefnis, skal hann 

bjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á því eftir mati úttektarm anna. Yilji 
hvorugur kaupa, má fráfarandi flvtja það með sér eða selja öðrum. En burt 
skal hann hafa flutt það af jörðinni fyrir næstu heyannir, nema öðruvísi semji.

21. gr.
F lu tt skal fráfarand i liafa áburð allan á tún, áður liann fer frá  jörðu, 

svo snemma, að hægt sé að bvrja ávinnslu á henni í tæka tið. Hann skal og 
hreinsa öll hús, heygarða og hevtóftir, sem á jörðu eru. Ef fráfarandi vanrækir 
þetta, bæti hann viðtakanda það eins og úttektarm enn meta.

Ef eggver fylgir jörð, á viðtakandi öll afnot þess það vor, er hann 
fly tur sig að jörð. Ef reki fvlgir leigujörð, á fráfarand i það, sem rekur til 
miðs föstudags i fardögum.

22. gr.
Eigi er leiguliði skvldur að taka við innstæðukúgildi á jörð, og fer um 

það eftir samkom ulagi landsdrottins og leiguliða. Taki leiguliði við kúgild- 
um á jörð, skal hann greiða i leigu eftir þau 6% af verði þeirra eftir 
verðlagsskrá.



23. gr.
Ábúandi skal hafa öll leiguliðanot af jörð sinni, en það eru leiguliða- 

not, að hann hafi til notkunar fy rir sig sjálfan öll hús og m annvirki, öll 
hlunnindi, sem fylgja jörð, svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver
o. fl., innstæðukúgildi, ef til eru, og öll ré ttindi síns leigulands.

Nú er leiguliðaréttur brotinn, og á leiguliði sókn þess máls. Ef leigu- 
liði sækir ekki, á landsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera landsdrottni 
aðvart, ef leiguréttur hans er brotinn, og láta  hann vita, hvort hann sækir.

24. gr.
Eigi n iá  leiguliði byggja öðrum  af leigujörð sinni. Ekki m á hann  held- 

ö r ljá  öðrum  neitt af h lunnindum  þeim og landsnytjum , er leigulandi hans 
fylgir, nem a það sé i skiptum  fy rir önnur hlunnindi og landsnytjar, er leigu- 
jörð hans þarf. Þó er honum  heim ilt að láta  í té nokkrar ja rðarn y tja r heim- 
ilismönnum, sem vinna að búi hans. Hann má og eigi selja áburð af jörð, sem 
henni m á að notum  verða, né farga honum  á annan hátt. Eigi má hann held- 
u r láta  burt hey, er liann hefir aflað á jörðinni, nem a þvi aðeins að hann  fái 
aftur jafngildi í heyi, beit eða áburði, eða hann i harðindum hafi látið hevið gegn 
öðru endurgjaldi eftir áskorun hreppsnefndar. Ef leiguliði b rý tur gegn þessu, 
varðar það útbyggingu, og bæti hann jafn fram t landsdrottni skem m dir á jörð.

25. gr.
Ef leiguliði situr illa ábúðarjörð sína, svo að tún og engi fara í órækt eða 

hús og m annvirki spillast sökum vanhirðu hans, eða jörðin á annan hátt liður 
varanlegar skemmdir af hans völdum, hefir hann fvrirgert ábúðarrétti sínum, 
nema hann lofi að bæta úr næsta á r og setji trvggingu fyrir. Getur landsdrott- 
inn hvenær sem er eftir skýrslu úttektarm anna, sbr. 13. gr., látið meta skemmdir, 
er gerðar hafa verið á leigujörð hans, og er leiguliði skvldur að hæta þær að fullu.

26. gr.
Leiguiiði skal greiða alla skatta og skyldur, sem á leigujörð hans hvila, 

og halda uppi öllum lögskilum af henni landsdrottni kostnaðarlaust. Ein- 
dagi á jarðargjöldum  er fy rir livers árs fardaga. Nú greiðir eigi leiguliði 
jarðarg jöld  á næsta m issiri eftir eindaga, og hefir hann þá fyrirgert ábúðar- 
rétti sínum í næstu fardögum , þótt honum sé ekki byggt út af jörðinni.

27. gr.
Skyldur er leiguliði, þótt eigi sé tilskilið, að fæ ra jarðargjöld  á heim- 

ili landsdrottins, ef eigi er fjæ r en 30 km., ella hafi landsdrottinn umboðs- 
m ann, er eigi búi fjæ r og taki við jarðarafgjöldum .

28. gr. .
Þá er landsdrottinn byggir leiguliða út af jörð, sem brotið hefir ábúð- 

arrétt sinn samkvæm t lögum þessum, skal hann það gert hafa fvrir jól, og 
skal leiguliði fa ra  frá  jörð í næstu fardögum.



Útbygglng skal vera bréfleg og við votta. Skal þ ar tekið skýrt fram , 
hverjar sakir leiguliða séu.

29. gr.
Leiguliði fyrirgerir ábúðarrétti sinuni og getur landsdrottinn byggt 

honum út, ef hann:
1. Er ekki kom inn til ja rð a r 7 vikur af sum ri, sbr. 18. gr.
2. Byggir öðrum af jörð eða Iánar ólöglega hlunnindi eða landsnytjar, 

sbr. 24. gr.
3. Situr illa jörð, svo að hún fari í órækt eða valdi skemmdum , sbr. 25. gr.
1. H efir ekki greitt jarðarg jö ld  missiri frá  gjalddaga, sbr. 26. gr.
5. Ef leiguliði vanrækir að inna af höndum jarðabætur eða annað, sem til- 

skilið er í bvggingarbréfi, meira en eitt ár, sbr. 41. gr. •
30. gr.

Xú vill leiguliði fly tja sig af leigujörð sinni, og skal hann þá hafa sagt 
jörð lausri fv rir jól. Gerir hann það bréflega og við votta til landsdrottins 
eða umboðsmanns hans.

31. gr.
Ef leiguliði segir eigi lausri leigujörð sinni eftir lögum, en fly tur sig 

af henni, geldur hann landsdrottni jarðarg jöld  næsta ár. Má landsdrottinn 
nýta sér jörð, ef hann getur eigi byggt sam kvæm t 1. gr.

Nú flytur leiguliði sig burt af jörð fy rir fardaga, sem hann hefir þó 
sagt löglega lausri, og skal hann bæta landsdrottni skaða, sem kann að verða 
af þvi, eftir mati úttektarm anna.

32. gr.
Nú liefir landsdrottinn byggt leiguliða löglega út, sbr. 28. gr:, og vill 

leiguliði ekki flytja af jörð  eða beitir þrásetu, og er landsdrottni þá ré tt að 
krefja ú tburðar á sína ábyrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir.

V. KAFLI.
Um skemm dir á jörðum af völdum náttúrunnar og breyting á jarðargjöldum.

33. gr.
Ef bús á leigujörð verður fy rir skem m dum  af völdum náttú runnar, svo 

sem af snjóflóði, vatnsflóði, skriðum  eða jarðskjálfta , sem leiguliða verður 
cngin sök á gefin, skulu landsdrotfinn og leiguliði gera hús aftu r í samein- 
ingu. Leggur landsdrottinn til við allan til húsagerðar og smíði, en leiguliði 
vinnur að veggjagerð og þökum, eins og hann getur afkastað með skylduliði 
sinu fram  yfir brýn heimilisstörf. Ef um steinhús eða tim burhús er að ræða, 
gildir sama frá  hálfu leiguliða, að hann leggur alla þá vinnu þ ar í, er hann



getur í té látið, hvorttveggja að áliti úttektarm anna. Að öðru leyti kostar 
landsdrottinn húsagerð.

34. gr.
Ef land ja rð ar spillist af vatnsgangi, skriðum , sandfoki, eldsum brot- 

uni eða öðru af völdum náttú runnar, sem leiguliða verður ekki sök á gefin, 
þá gerir hann landsdrottni aðvart eða um boðsm anni hans og krefst skoðun- 
a r á skem m dunum . Séu skem m dir ekki meiri en svo, að bæ ttar verði á einu ári 
án mjög mikils kostnaðar, skulu báðir, landsdrottinn og leiguliði, bæta 
skem m dirnar, þannig að leiguliði leggur þó aldrei m eira til en svarar hálfu 
ársafgjaldi af jörðinni. Verði jörð fyrir m eiri skemmdum , svo að hún rýrni 
til langfram a, skulu littektarm enn meta, hve m iklum  hluta eftirgjalds nemi 
árlega um ákveðinn tíma, og er landsdrottni skylt að setja niður eftirgjald, 
er nemi að m innsta kosti % af skem m dunum  eins og þæ r eru m etnar árlega, 
hlutfallslega við eftirgjaldið.

VI. KAFLI.
Um breyting á jarðargjöldum fyrir sérstakar ástæður.

35. gr.
Nú verða breytingar á verðlagi eða aðstæða til búskapar á jörð breyt- 

ist, án þess að það sé af völdum n áttú runnar eða fy rir tilverknað leiguliða 
eða landsdrottins, og getur þá hvor aðili fy rir sig krafizt endurskoðunar á 
leigum ála jarðarinnar. Náist ekki samkomulag, skal leggja málið í gerð. Gerð- 
arm enn skulu vera: littektarm enn, tveir menn, er aðiljar tilnefna sinn hvor, 
og oddam aður, er sýslum aður tilnefnir. Gerðarm enn mega ekki vera í náinni 
frændsemi við aðilja né mægðir þeim. Gerðarm enn skulu ákveða hæfilegt 
jarðarg jald  eftir jörðina, með hliðsjón af fyrri leigum ála og þeim breyting- 
um, sem orðið hafa síðan hann var settur. Verða báðir aðiljar að hlíta gerð- 
inni. Kostnað við gerðardóm inn greiðir sá, er gerðar beiðist, verði engin 
breyting á eftirgjaldi, en ella að hálfu hvor.

36. gr.
Nú er leigum áli ja rð ar óhæfilega hár eða hæ rri en gerist i þeirri sveit 

eða héraði á líkum  jörðum , og getur þá leiguliði krafizt gerðardóms, er ákveði 
eftirgjöld á jörðinni. F er um tilnefningu dómsins og gildi hans eins og segir i
35. gr. Sömuleiðis um borgun til gerðarm anna.



Um reka á leigujörðum.
VII. KAFLI.

37. gr.
Engan viðarreka má undanskilja leiguliðanotum, sem fylgt hefir 

jörðu áður
38. gr.

Skylt er leiguliða, eigi landsdrottinn sérstakan reka, að h irða hann 
fyrir landsdrottin, m arka viðarm arki lians og bjarga, svo að sjór taki ekki 
út. Öll álnarlöng kefli eða sm ærri skulu vera eign leiguliða, eins og að 
fornu hafa verið.

39. gr.
Eigi er skylt, að hvalreki fylgi leiguliðanotum, og fer um hann eftir 

ákvæðum bvggingarbréfs.
Nú rekur hval, og fylgir hvalreki ekki Ieiguliðanotum, og skal leigu- 

liði þá festa Iivalinn landfestum  og b jarga sem lög ákveða. Gera skal hann 
strax landsdrottni aðvart eða umboðsmanni lians. Komi landsdrottinn  eða 
um boðsm aður hans ekki þegar á vettvang, er leiguliða ré tt að skera hval- 
inn, en ábyrgjast skal hann landsdrottni allan þann hval, er hann  sker. Um 
endurgjald til leiguliða fer eftir ákvæðum, er fram  séu tekin í byggingarbréfi.

40. gr.
Um allan annan reka á leigujörð fer eftir lagaákvæðum , er gilda þar 

um í hvert sinn.
Allt, sem áður hefir fylgt leiguliðanotum  á sjávarjörð, svo sem sölva- 

tekja, kúfisktekja o. þ. h., má ekki undanskilja leiguliðanotum.

VIII. KAFLI.
l 'm  jarðabætur á leigujörðum og yreiðslu landsdrottins.

41. gr.
Þegar leiguliða er með ákvæðum byggingarbréfs gert að skyldu að inna 

af höndum jarðarafgjald að einhverju leyti með jarðabótum  eða öðrum fram - 
kvæmdum, en hann vanrækir að fram kvæm a þær, á landsdrottinn heimtingu á 
endurgreiðslu eftir því sem úttektarm enn meta. Heimilt er leiguliða þess utan 
að gera minni háttar jarðabætur á ábýlisjörð sinni, án samþykkis landsdrottins, 
ef þær eru að mati þeirra manna, sem mnsjón hafa með mælingum á jarða- 
bótum, sem styrktar eru af ríkisfé, vel og hyggilega gerðar og stuðla að því að 
hækka jörðina i verði. Skal leiguliði, þá er hann fer frá  jörðinni, fá jarðabætur 
þessar greiddar, eftir því sém úttektarm enn meta, að hækka megi landskuld á 
jörðinni, þannig, að hann fái tólffalda landskuldarhækkunina.



4 2 - g r -  . . .Ef leiguliði æ tlar að gera meiri háttar jarðabætur, þannig að þær á einu
ári kosti hann ineira en sem nem ur eftirgjaldi jarðarinnar, skal hann jafnan 
leita samkomulags og samþvkkis landsdrottins og fara fram  á, að hann láti gera 
jarðabótina á sinn kostnað og hækki fyrir því eftirgjald jarðarinnar sem svarar 
jieiin vöxtum, er landsdrottinn verður að greiða af láni því, er liann kann að taka 
vegna hennar, ella sparisjóðsvöxtum.

Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðabótina á sinn kostnað, en lnm að 
áliti þeirra mamia, er mælingar hafa á jarðabótum, er styrktar eru af ríkis- 
fé, er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan arð, er leignliða heim ilt að fram - 
kvæma verkið, og á hann þá, er liann fer frá  jörðinni, sömu kröfu fy rir þá 
jarðarbót eins og segir í næstu grein á undan og eftir gerð sömu manna.

43. gr.
Nú vill landsdrottinn gera jarðabót á jörð, sem er i fastri byggingu, og 

getur hann þá um það leitað samkomulags við leiguliða. Xáist ekki sainkomulag, 
getur liann látið gera jarðabótina engu að siður, eu bæti leiguliða fullum bótum 
það, sem verkið kann að spilla leiguhðanotum hans. Þegar jarðabótinni er lokið, 
getur liann látið úttektarm enn skoða hana og meta, bversu mikið jarðarafgjald 
megi bækka við jarðabótina. Getur hann þá afhent bana leiguliða, og ber lionum 
þá að lialda lienni vel við. Ennfrem ur ber honum að gjalda árlega þá hækknn 
á eftirgjaldi, sem metin er fvrir jarðabótina.

44. gr.
Krafa sú, sem leiguliði á á landsdrottin, sbr. 41. og 42. gr., og fyrir 

jarðarhúsabyggingar á jörðinni, samkvæmt 15. og 16. gr., skal vera forgangs- 
krafa í bú landsdrottins næst eftir þær forgangskröfur, sem nú eru í lögum.

IX. KAFLI.
l 'm  kaupskyldii á leiyujövðum.

45. gr.
Ef landsdrottinn býður leiguliða ábýlisjörð sina til kaups með fasteigna- 

matsverði, að viðbættu virðingarverði þeirra umbóta á jörðinui, er landsdrott- 
inn á og gerðar hafa verið eftir að síðasta fasteignamat fór fram , enda sé honum 
gefinn greiðslufrestur ekki skemmri en 6 mánuðir, en leiguliði neitar að kaupa, 
liefir leiguliði fvrirgert ábúðarrétti simun og skal vikia fvrir hinuni nýja 
eiganda.



X. KAFLI.
Um útteklir á leigujörðum.

46. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðuni, skal taka þær út ineð löginætri skoð- 

unargerð. Úttekt á jörðu skal fram  fara fyrir 20. júní.
Gera skal viðtakanda og fráfaranda  aðvart, hvenær úttekt fer fram , 

með nægum fyrirvara, svo og landsdrottni eða um boðsm anni bans, svo þeir 
geti mætt þ ar og gætt ré tta r síns.

47. gr.
Úttektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarm enn hver í sin- 

um hreppi, en hinn aðalúttektarm ann skipar sýslumaður, og tvo varamenn eftir 
tillögúm sveitarstjórnar. Varam aður er við úttektir í forföllum annarshvors 
aðalmanns, ef annarlivor úttektarm aður er nákom inn aðilja eða getur talizt 
vilhallur, eða ef úttektarm enn greinir á.

48. gr.
Ú ttektarm enn, aðrir en hreppstjóri, skulu vera skipaðir til 12 ára. 

Ef þeir deyja eða hæ tta við starfann  á þeim tíma, skal á sam a hátt skipa i 
stað þeirra. Enginn er skyldugur að taka við endurskipun fv rr en 6 ár eru 
liðin frá  því hann hætti starfanum . Allir fullveðja búendur hreppsins yngri 
en 60 ára eru skvldir að taka við útnefningu.

Þeir úttektarmenn, sem eigi hafa áður uunið eið embættis- eða sýslunar- 
manna, skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita i úttektarbókina drengskap- 
arvottorð uin að gegna starfi sínu lilutdrægnislaust og eftir lieztu vitund og 
sannfæringu.

49. gr.
úttektarm enn fá þóknun fyrir starf sitt sem bér segir:

1. Fyrir úttekt á jörð skal greiða svo sem fyrir er mælt í lögum nr. 64, frá
14. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., og kosti fráfarandi 
og viðtakandi hana að liálfu hvor.

2. Fvrir virðingar- og skoðunargerðir. er um ræðir í lögum þessuni, ber hverj- 
um úttektarm anni 4 krónur, auk ferðakostnaðar, sem lög nr. 64, frá  14. 
nóv. 1917, ákveða, og greiðist af jieim, er krafizt hefir virðingar eða skoð- 
unargerðar. Þó kostar landsdrottinn og leiguliði skoðun og virðing, sem gerð 
er samkvæmt 15. gr., að hálfu hvor.

50. gr.
Ú ttektarm enn skulu hafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýslu- 

m aður löggildir. Skal i hana rita  allar ú ttektir jarða  og skoðunargerðir á 
jörðum  sam kvæm t 13. gr. Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu út-



tektarm enn og þeir aðiljar, sem eru við úttektina, rita  nöfn sin undir í bók- 
ina til staðfestingar.

Ef aðiljar, einn eða fleiri, neita að rita  undir úttektargerð, skal þess 
getið i bókun. — Skyldir eru úttektarm enn að gefa staðfest eftirrit af úttekt- 
um gegn endurgjaldi samkv. lögum um laun hreppstjóra, nr. 64, 14. nóv. 1917.

51. gr.
Ú ttektarm enn skulu fyrst lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi húsa 

á jörðu, göllum á þeim sem fullgildum  jarðarhúsum , skem m dum  á þeim af 
völdum ábúanda og viðhaldi öllu, er snert getur endingu húsanna.

Ennfrem ur skulu þeir taka út og lýsa öðrum m annvirkjum  landsdrottins 
á jörðinni.

Ef innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarm enn meta, hvort séu í 
löggildu standi. Þeir skulu og nákvæmlega kynnast öllum jarðarnvtjum  og 
meta, hvort jörð er sæmilega setin.

52. gr.
Að lokinni úttektargerð greiðir fráfarandi þær hætur til viðtakanda, er 

honum kann að hafa verið gert að greiða, nema samkomulag verði milli viðtak- 
anda og fráfarand a  um greiðslu á þeim. En ef ekki verður sam kom ulag og frá- 
farandi greiðir ekki bæ turnar, getur viðtakandi krafizt þess, að úttektarm enn 
geri þegar fjárnám  þeim til lúkningar í m unum þeim, er fráfarand i á á jörð- 
inni og hann vísar á. Nú fæ r viðtakandi ekki bæ tur greiddar að fullu, þótt 
hann hafi að lögum krafizt þess, og er þá landsdrottinn skvldur að greiða hon- 
uin það, sem á vantar, nema á annan hátt hafi verið um samið.

53. gr.
F2f tvíbýli eða fleiri hýli eru á jörð, skulu úttektarmenn, ef landsdrottinn 

óskar þess, skipta í millum þeirra húsum, m atjurtagörðum  og öðrum inann- 
virkjum, ef til eru og þess eðlis, að skipt verði. Sömuleiðis túni, engi, skógi, 
hlunnindum og yfirleitt öllu, sem aðiljar koma sér saman um að æskja skipta á.

54. gr.
Ef einhver, sem hlut á að máli, vill eigi hlíta úttekl, sem gerð er á 

jörð, getur hann krafizt yfirúttektar. Skal þá sýslum aður innan hálfs mán- 
aðar skipa fjó ra vfirúttektarm enn, og skulu þeir haga úttekt á sam a hátt. 
Sömu laun eiga þeir fv rir starfa sinn sem úttektarm enn, og greiðir krefjandi 
yfirúttektar það gjald, ef bótum er eigi hrevtt, ella fer um gjaldið sem segir 
í 49. gr.



XI. KAFLI.
Ákvæði um stundarsakir.

55. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skal um fardagaleyti næsta ár eftir fa ra  

fram  úttekt á öllum leigujörðum  landsins. Sérstaklega er úttektin  á húsum 
á jörðinni, en að öðru leyti skoðunargerð samkvæm t 13. gr.

Ef bæ jarhús eru svo hrörleg og illa á sig' komin, að ekki þyki sæmileg 
íbúð og ekki fullnægi ákvæðum 11. gr., er landsdrottni skylt að reisa húsin 
við. Sama er að segja um peningshús. Eigi leiguliði hús á jörð, fer um það 
eins og segir i 15. gr., að því er skvldur landsdrottins snertir.

líf álagsskylda hvílir á jarðarliúsum , skulu úttektarm enn meta álag á þau, 
svo og á öll mannvirki, eftir því sem hvggingarhréf ákveður og fyrirfarandi 
úttektir.

Alag greiðir leiguliði eftir mati úttektarm anna, og fer um greiðslu á því 
sem um bótagreiðslu samkv. lögum þessum. Um vfirúttekt fer cftir ákvæðum
54. gr.

, 56. gr.
Með þeini takmörkunum, er segir í 55. og 57. gr., verða í gildi ákvæði 

byggingarbréfs þ ar til ábúðartim i sá er á enda, er það tiltekur. Nú er ábúð- 
artim i úti, og hefir þá leiguliði rétt til að fá ábúðina framlengda æfilangt 
með sam a leigumála, sbr. þó 41. og 42. gr., nem a landsdrottinn  geti sannað, 
að hann hafi, áður en lög þessi gengu í gildi, lofað öðrum m anni jörðinni, 
eða þarf hennar með lianda sjálfum sér, foreldri sínu, J)arni, fósturbarni eða 
barnabarni. Fer þá um það eftir ákvæðum 9. og 10 gr.

57. gr.
Við næstu skoðunargerð úttektarm anna, eftir 10 ár, skulu landsdrottn- 

ar hafa gert öll jarðarliús upp samkvæm t 11. gr. Ef landsdrottinn vanræ kir 
þessar skyldur sínar, getur leiguliði hvenær sem er fyrirvaralaust flu tt af 
jörðinni án þess að bæta landsdrottni nokkuð fyrir.

58. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi num in lög nr. 1, 12. jan. 1884, og önn- 

ur lagafyrirm æli, er kom a í I)ága við lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp þetta var fyrst fluít á Alþingi 1929 og síðan 1930 og 1931 

(vetrarþingi). Nokkrar breytingar liafa nú verið gerðar á frum varpinu. Hefir 
verið tekið tillit til breytingartillagna þeirra, er landbúnaðarnefnd flutti við frv. 
í fvrra, og sum ar þeirra teknar í frv. Auk þess Iiafa verið gerðar nokkrar aðrar



brevtingar á frv. N'erður við franisögu niálsins gerð nánari grein fyrir þessum 
breytingum. Að öðru levti vísast til greinargerða þeirra, er fvlgt hafa frv. áður 
(Alþt. 1929, A„ þskj. 240, og Alþt. 1930, A„ þskj. 110).


