
Nd. 261. Nefndarálit
um frv. til laga um erfðaleigulönd i kaupstöðum, kauptúnum  og þorpum.

F rá landbúnaðarnefnd.
Frv. þetta er nú borið frarn af ríkisstjórninni, en er samið af milliþinga- 

nefnd í landbúnaðarmálum og var til meðferðar á siðasta vetrarþingi, en varð 
ekki útrætt.

Nefndin hefir athugað fr\r. allrækilega og er hún i aðalatriðunum sam- 
þykk þeirri stefnu frv. að tryggja það, að kaupstaðar- og þorpsbúar geti átt kost 
á að fá skákir til ræ ktunar með bærilegum kjörum . Síðastliðin ár hefir á nokkr- 
um stöðum í grennd við bæi og kauptún verið tekið land til ræ ktunar og skipt 
í smáspildur milli þorpsbúa, og virðist það hafa lánazt vel, og m un því rétt 
stefnt að hlynna að sliku áframhaldandi.

Nefndin hefir þó gert nokkrar breytingar á frv., og skal farið fám  orð- 
um um þær helztu:

í 4. gr. frv., þar sem ákvæðin eru um eignarnám, þótti nefndinni all- 
hart að gengið, því eftir ákvæðum greinarinnar er ekki loku skotið fjTÍr, að 
taka megi allt óræktað land jarða eignarnámi. Við þessu vill nefndin setja 
nokkrar skorður og leggur til, að jarðareigandi geti þó alltaf haldið eftir landi, 
sem jörðin þarfnast til nýræktar og til hagbeitar fy rir búpening.

Þá eru ákvæði 11. gr. um að leigutaki greiði 5% af matsverði landsins í 
leigu. Nefndin sér ekki ástæðu til að fastákveða eftirgjaldið með lögum, en 
leggur til, að leigumálinn sé ákveðinn að ráði Búnaðarfél. Islands og atvinnu- 
m álaráðherra úrskurði, ef ágreiningur verður. Mætti þá liðka nokkuð til með 
eftirgjaldið eftir mismunandi ástæðum á hinum ýmsu stöðum.

1 18. gr. er sérstökum launuðum manni falið eftirlit þessara mála. Þetta 
getur nefndin ekki aðhyllzt, en telur réttara og eðlilegra, að umsjón og eftirlit 
allra erfðaleigumála sé í höndum Búnaðarfélags íslands undir yfirum sjón at- 
vinnumálaráðuneytisins.

Nefndin leggur því til, að frv. sé samþykkt með eftirfarandi



BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Orðið „aðra“ í siðustu línu falli burt.
2. Við 4. gr.

a. í  stað „er landræktarfélagi heimilt eignarnámið“ komi: er landræktar- 
félagi, er hafi m innst 10 félaga, heimilt eignarnámið.

b. E ftir 1. málsgrein kom i nýr málsliður, er hljóði svo:
Aldrei m á þó taka m eira af landi jarðar eignai'námi en svo, að 

jörðin hafi eftir, að dómi ú ttektarm anna, nægilegt land til útfæ rslu túns 
og nógu m ikla hagbeit fy rir búpening. Greini ú ttektarm enn á, sker eftir- 
litsm aður Búnaðarfélags Islands úr.

3. Við 6. gr. Fyrir „fram ræslu“ i 2. línu komi: aðalframræsluskurði.
4. Við 11. gr. Greinin orðist þannig:

Búnaðarfélag íslands skal ákveða leigumála á erfðaleigulöndum. Nú 
vill leigusah eigi una ákvæðum Búnaðarfélagsins um eftirgjaldið, og sker 
þá atvinnum álaráðherra úr.

Leigan skal goldin í peningum 31. des. ár hvert. Leiguréttur leigu- 
taka og mannvirki þau, er hann á á landinu, standa að lögveði fyrir leig- 
unni. Um leið og fasteignam at fer fram  ber að endurskoða leiguinálann, ef 
leigusah eða leigutaki krefst þess. 1 leigusamningum sé að jafnaði ákveðið. 
að landið skuli komið í ræ kt eftir 5 ár, og gilda þau ákvæði einnig um lönd 
þau, er landræktarfélög hafa tekið eignarnámi.

5. Við 12. gr. Við greinina bætist: og kostnaður við ræktun landsins og önnur 
mannvirki á því.

6. Við 14. gr. Aftan \ið  greinina hætist: jafnskjótt og eldri samningar eru 
endurnýjaðir eða ganga ú r gildi.

7. Við 18. gr. Greinin orðist svo:
Búnaðarfélag íslands hefir umsjón allra erfðaleigumála í landinu, 

undir vfirum sjón atvinnumálaráðuneytisins. Stjórn Búnaðarfélagsins felur 
jarðræktarráðunaut eða öðrum hæfum starfsm anni sínum eftirlit þetta.

8. Við 19. gr.
a. I stað „Eftirhtsm aður . . . .  landinu“ koini: Öll erfðaleigulönd skal skrá- 

setja, og annast sveitarstjórn eða bæ jarstjórn um  það, þar sem leigutaki 
er heimihsfastur.

h. Aftan við greinina bætist: Skrár þessar skulu sendar eftirlitsmanni Bún- 
aðarfélagsins, er semur aðalskrá um öll erfðaleigulönd.

9. Við 20. gr. E ftir „Eftirlitsm aður“ komi: Búnaðarfélagsins.
Alþingi, 28. m arz 1932.
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