
Nd. 680. Breytingartillögur
við frv. til ábúðarlaga.

F'rá Iandbúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Jörð nefnist í lögum þessum hvert það sveitabýli, sem metið er sér- 
staklega til verðs samkvæm t fasteignam atsbók.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Jarð ir m á því aðeins sameina, að þær séu liver um sig ekki lífvæn- 

leg býli, og því aðeins, að úttektarnienn telji sam einingu nauðsynlega og 
Búnaðarfélag íslands sam þykki liana.

Ekki má sami m aður samtímis hafa ábúð á tveim ur eða fleiri jörð- 
um, nem a úttektarm enn mæli með og B únaðarfélag íslands samþykki, 
sbr. þó 3. gr.

Ákvæði þetta nær þó ekki til ábúðar þeirra jarða, sem öðlast hafði 
gildi i siðasta lagi í fardögum  1931.

Landeiganda er heim ilt að skipta jörð sinni i tvær eða fleiri jarðir, 
en leita skal hann sam þykkis Búnaðarfélags íslands um það, hvernig 
skiptingunni skuli fy rir komið.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Hver m aður, sem á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal 

skyldur að byggja liana sæmilegum um sæ kjanda gegn hóflegu eftirgjaldi, 
að dómi úttektarm anna.

Nú fæ r landsdrottinn ekki byggt jörð sína fy rir 15. marz. Skal hann 
þá bjóða sveitarstjórn hana til ráðstöfunar gegn ákveðnu eftirgjaldi. Sinni 
sveitarstjórn ekki þeirri m álaleitun innan m ánaðar, er honum  skylt að 
auglýsa jörðina til ábúðar. Geti liann þá enn ekki byggt hana, m á hann 
ráðstafa henni næsta á r sem hentast þvkir. Hafi enginn not jarðarinnar, 
er landsdrottni ekki skylt að greiða af lienni opinbera skatta, en önnur lög- 
skil af henni verður hann að inna af höndum.



4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, getur hún hyggt hana 

öðrum, enda sam þvkki landsdrottinn þá byggingu. Ber þá sveitarstjórn á- 
byrgð á öllum jarðarafgjöldum  til landsdrottins. Sam a gildir um ábúðar- 
ré tt þeirra m anna, sem sveitarstjórn leigir jörðina, og ákveðið er i lögum 
þessum.

5. Við 11. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er landsdrottni að láta  fylgja leigujörð sinni nauðsynleg bæj- 

arlnis og peningshús í góðu lagi, að dómi ú ttektarm anna. Skulu húsin  vera 
liæfilega stór til þess að nvtja megi jörðina, jafnvel þó ræ ktun aukist nokk- 
uð. Leita jná álits liéraðslæknis um bæjarhús.

Undanþeginn þessari húsaskyldu er landsdrottinn um þæ r jarðir, er 
við auðn liggur, að m ati úttektarm anna.

6. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Leiguliði greiðir leiguliðabót af húsum landsdrottins. Miðast leigu- 

liðabótin við varanleik búsanna og er ákveðin af úttektarm önnum  i eitt 
skipti fv rir öll sem jafn t hundraðsgjald af kostnaðarverði þeirra. Leigu- 
liðabótin má þó aldrei vera hærri en \ % af steinbyggingum og 2% af bygg- 
ingum úr öðru efni. Hún skal að hálfu greidd landsdrottni um leið og 
landsskuld á r hvert, en að hálfu má leiguliðabótin standa vaxtalaust h já 
leiguliða, en skal afhendast landsdrottni þegar leiguliðaskipti verða eða 
þegar endurbyggja þarf.

7. Á eftir 12. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Skyldur er leiguliði að halda húsum við, svo að ekki fvrnist um 

skör fram .
8. Við 13. gr., sem verður 14. gr. Uppliaf g reinarinnar orðist svo:

Skyldir eru úttektarm enn, hvenær sem landsdrottinn eða leiguliði 
krefst þess, o. s. frv.

9. Við 14. gr. Greinin fellur niður.
10. Við 15. gr. Greinin orðist svo:

Nú á fráfarand i hús á jörðu, sem eru henni nauðsvnleg, að dómi út- 
tektarm anna. Skal hann þá láta  úttektarm enn m eta húsin til peningaverðs, 
og er þá landsdrottni skylt að kaupa þau því verði, sem jnetið er.

Geti leiguliði ekki selt landsdrottni né viðtakanda hvis sín, er honum 
rétt að selja öðrum þau til brottflutnings og skvlt að sjá um, að þau  séu 
rofin, ef viðtakandi krefst, og þá svo, að viðtakanda sé sem minnst mein að.

11. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Séu liús vátryggð á leigujörðum , skal eigandi bera kostnaðinn. Eu 

falið getur landsdrottinn leiguliða að annast vátryggingu fyæir sina hönd.
12. Á undan 18. gr. komi ný grein, svo h ljóðandi:

Skylt er leiguliða að eiga lögheimili á ábúðarjörð sinni, nem a sveit- 
arstjórn  sam þykki annað, sbr. þó 3. gr.

13. Við 20. gr. Á eftir orðunum  „eða byggingarefnis“ komi: er hann hefir aflað 
á þeirri jörð.



14. Við 21. gr.
a. I stað orðsins „áburð“ konii: búfjáráburð.
b. Upphaf síðari m álsgreinar orðist svo:

Ef eggver eða selalátur fvlgir jörð, á viðtakandi öll afnot þeirra  
o. s. frv.

15. Við 22. gr. Greinin orðist svo:
Um innstæðukúgildi á jörð fer eftir samkom ulagi landsdrottins og 

leiguliða. Taki leiguliði við kúgildum , skal liann giæiða i leigu eftir þau 
6 % af verði þeirra, eftir skattm ati, og skila þeim fullgildum  við brottför.

16. Við 23. gr. Fyrri málsgrein orðist svo:
Leiguliði skal hafa öll leiguliðanot ábúðarjarðar sinnar, eða þess 

hluta, er hann býr á, en það eru leiguliðanot að hafa til notkunar allt land 
ja rðarin nar eða jarðarparts, öll hús og m annvirki, svo og lilunnindi, er 
jörðinni fvlgja, svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver o. fl.

17. Við 24. gr. Aftan við 1. málsl. bætist: nem a landsdrottinn levfi.
18. Við 25. gr. Síðari málsl. orðist svo: Getur landsdrottinn hvenær sem er

látið m eta skemmdir, er orðið hafa á leigujörð hans, og er leiguliði skyldur 
að bæ ta þæ r að fullu.

19. Við 28. gr. Orðin „af jörð“ í fyrstu málsgr. falli niður.
20. Við 29. gr. '

a. T ih itn an ir  í 1. og 2. tölul. brevtast. í stað „sbr. 18. gr.“ kom i: sbr. 19. gr.
í stað „sbr. 24. gr.“ kom i: sbr. 25. gr.

b. Þ rír síðustu m álsliðir orðist svo:
3. Situr illa jörð, svo að hún fari i órækt, hús eða m annvirki spillist,

sbr. 26. gr.
4. Hefir ekki greitt jarðargjöld  innan missiris frá  gjalddaga, sbr. 27. gr.
5. V anrækir að inna af höndum  jarðaliæ tur eða annað, sem tilskilið 

er í hyggingarbréfi, m eira en eitt ár, sbr. 39. gr.
21. Við 31. gr. A nnar málsl. greinarinnar, „Má landsdrottinn“ o. s. frv., falli 

niður.
22. Við 33. gr. Þrír siðustu málsliðir orðist svo:

Leiguliði leggur til sem svarar leiguliðabót af húsinu, að því leyti, 
sem hún er eigi áður greidd, svo og allt innlent efni, og annast alla efnis- 
flutninga innanlands. Að öðru leyti kostar landsdrottinn húsagerðina.

23. Við 36. gr. Greinin falli niður.
24. Við 37. gr. Greinin falli niður.
25. Við 38. gr. Greinin orðist svo:

Þegar reki fylgir jörð, skal landsdrottinn hafa 7-;» rekans og leigu- 
liði %. Skal þá leiguliði hirða við þann, er rekur, sem ætti liann sjálfur,
og draga úr flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, ef sérstakt
rekaitak  er í ábýlisjörð hans, að birða reka fv rir eiganda, m arka hann við- 
arm arki lians og bjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða 
minni skulu vera eign leiguliða.

26. Við 39. gr. Fyrri málsgr. greinarinnar orðist svo:



Xú rekur hval, og skal þá landeigaudi hafa  %, en leiguliði % hluta 
hvalsins. Leiguliði skal festa livalinn landfestum o. s. frv.

27. Við 44. gr. í  stað „sbr. 41. og 42. gr.“ komi: sbr. 39. og 40. gr. I stað „sam-
kvæmt 15. og 16. gr.“ komi: samkvæmt 14. og 15. gr.

28. Við 45. gr. f stað „6 m ánuðir“ komi: 1 ár.
29. Við 49. gr. f stað „15. gr.“ í niðurlagi greinarinnar komi: 14. gr.
30. Við 54. gr. í stað „49. gr.“ í niðurlagi greinarinnar komi: 47. gr
31. Við 55. gr. Greinin falli niður.
32. Við 56. gr. Greinin falii niður.
33. Við 57. gr. Greinin orðist svo:

Akvæði Iaga þessara koma til fram kvæmda jafnskjótt og leiguliða- 
skipti verða á jörð, eða nvtt byggingarbréf er gefið út eða framlengt, eftir 
að lög þessi öðlast gildi.

34. Við 58. gr. Greinin orðist svo:
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 1, 12. jan. 1874, jafnóðum  

og lög þessi koma til framkvæmda, svo og önnur lagafyrirmæli, er koma 
i bága við lög þessi.

(Greinatala breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu).


