
Ed. 787. Frumvarp
til ábúðarlaga.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

I. KAFLI.

Um bygging jarða.

1- gr.
Jörð nefnist í lögum þessum hvert það sveitabýli, sem metið er sérstak- 

lega til verðs samkvæmt fasteignamati, enda flevti býlið 6 kúgildum hið minnsta.

2. gr.
Jarðir má þvi aðeins sameina, að þær séu hver um sig ekki lifvæn- 

!eg býli, og þvi aðeins, að úttektarmenn telji sameiningu nauðsynlega.
Ekki má sami maður samtimis hafa ábúð á tveimur eða fleiri jörðum, 

nema úttektarmenn leyfi, sbr. þó 3. gr.
Ákvæði þetta nær þó ekki til ábúðar þeirra jarða, sem öðlazt hafði 

gildi í síðasta lagi i fardögum 1931.
Landeiganda er heimilt að skipta jörð sinni í tvær eða fleiri jarðir, en 

leita skal liann samþykkis úttektarinanna uin það, hvernig skiptingunni skuli 
fyrir komið.

3. gr.
Hver maður, sem á jörð og hefir ekki fasta ábúð á sjálfur, skal skyldur 

að byggja hana hæfum umsækjanda gegn hóflegu eftirgjaldi, að dómi úttektar- 
manna.

Nú fær landsdrottinn ekki byggt jörð sína fyrir 15. marz, og skal hann þá 
b jóða sveitarstjórn hana til ráðstöfunar gegn ákveðnu eftirgjaldi. Sinni sveit- 
arstjórn ekki þeirri málaleitun innan mánaðar, er honum skvlt að auglýsa 
jörðina til ábúðar. Geti liann þá enn ekki byggt hana, má hann ráðstafa henni 
næsta ár sem hentast þykir. Hafi enginn not jarðarinnar, er landsdrottni ekki 
skylt að greiða af henni opinbera skatta, en önnur lögskil af henni verður 
hann að inna af höndum.



4. gr.
Taki sveitarstjórn við jörð til ráðstöfunar, getur hún byggt hana öðr- 

um, enda samþykki landsdrottinn þá bvggingu. Ber þá sveitarstjórn ábyrgð á 
öllum jarðarafgjöldum  til landsdrottins. Sama gildir um ábúðarrétt þeirra 
manna, sem sveitarstjórn leigir jörðina, og ákveðið er í lögum þessum.

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

gera, sem er byggingarbréf fyrir jörðinni. Gera skal 2 samhljóða frumrit af 
byggingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sín undir i votta við- 
urvist. Heldur landsdrottinn öðru, en leiguliði hinu.

. 6. gr.
I byggingarbréfi skal greina landamerki jarðar og geta þeirra ítaka, 

er hún á í annara manna lönd, svo og þess, ef kvaðir eða ískyldur 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. 23. gr.

Um ábúðarsamning fer eftir lögum þessum um öll þau atriði, sem eigi 
greinir í byggingarbréfi.

7. gr.
Nú hefir landsdrottinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörðu, 

og skal þá svo telja, að hún hafi verið byggð fvrir það eftirgjald, sem síðast 
var á henni, c f það að mati úttektarmanna hefir verið hæfilega sett og 
hvorugur, landsdrottinn eða leiguliði, getur sannað, að öðruvisi hafi verið 
um samið. Ef úttektarmenn telja, að eftirgjald á jörðina liafi áður ekki verið 
liæfilega sett, ákveða þeir, hvað það skuli vera.

8. gr.
Ef landsdrottinn byggir tveim mönnum sömu jörð  eða jarðarpart, þá 

skal sá hafa, er fyrr tók, en landsdrottinn fá hinum jafngott jarðnæði sem hitt 
var, ella bæta honum allan skaða, er hann bíður af þvi að komast ekki að 
jörð, hvorttveggja eftir mati úttektarmanna.

II. KAFLI.

Um ábúðartíma.

9. gr.
Allar jarðir skal byggja æfilangt, og hefir ekkja landseta ábúðarréttinn, 

þar til hún giftist af nýju. Heimilt er þó landsdrottni að taka jörð úr ábúð handa 
sjálfum sér, foreldri sínu, barni, stjúpbarni. tengdabarni eða kjörbarni, fóstur- 
barni eða barnabarni til ábúðar, nema landsdrottinn liafi skuldbundið sig til ann-



ars í bvggingarbréfi. Uppsögn ábúðar skal vera tilkynnt að ininnsta kosti nieð 
árs fyTÍrvara.

, 10- gr- -
Nú segir landsdrottinn upp ábúð, en aðeins af yfirskinsástæðum, þannig 

að liann livorki flytur sjálfur á jörðina né afbendir liana öðrum til ábúðar sam- 
kvæmt 9. gr. Er þá sá ábúðarsamningur ógildur og á leiguliði beimting á að fá 
jörðina aftur. Auk þess bæti landsdrottinn bonuni allan þann skaða, er hann kann 
að Iiafa beðið af þessum sökum, eftir mati úttektarmanna.

III. KAFLI.

Um luís á jörð og skyldur landsdrottins.

11. gr.
Skylt er landsdrottni að láta fvlgja leigujörð sinni nauðsynleg bæjar- 

liús og peningshús í góðu lagi, að dómi úttektarmanna. Skulu liúsin vera hæfi- 
lega stór til þess að nytja megi jörðina, jafnvel þó ræktun aukist nokkuð. Leita 
má álits héraðslæknis um bæjarliús.

Undanþeginn þessari húsaskvldu er landsdrottinn uni þær jarðir, er 
við auðn liggur, að mati úttektarmanna.

.............................................. !2. gr.
Leiguliði greiðir leiguliðabót af húsum landsdrottins. Miðast leiguliða- 

bótin við varanleik húsanna og er ákveðin af úttektarmönnum í eitt skipti 
fyrir öll sem jafnt hundraðsgjald af kostnaðarverði þeirra. Leiguliðabótin má 
þó aldrei vera hærri en x/zfU af steinbyggingum og 1 '/< af byggingum úr öðru 
efni. Leiguliðabót allra leigujarða skal greiðast í sérstakan sjóð, er nefnist 
Endurbyggingarsjóður liúsa á leigujcirðum. Sjóðinn skal ávaxta í Búnaðarbanka 
íslands undir yfirstjórn bankastjórnar og atviniiuniálaráðuneytis. Hver jörð hefir 
sérreikning i sjóðnum og á tilkall til séreignar sinnar eða hluta af henni til að 
endurreisa hús og híbýli jarðarinnar. Atvinnumálaráðherra setur með reglugerð 
nánari reglur um sjóðinn. •

13. gr.
Skvldur er leiguliði að halda húsum við, svo að ekki fyrnist umfram eðli- 

lega fyrningu, að áliti og mati úttektarmanna.

14. gr.
Skyldir eru úttektarmenn, hvenær sem landsdrottinn eða leiguliði 

krefst þess, að skoða öll liús á leigujörðum, hverjir í sinum hreppi, og gefa skýrslu 
um til landsdrottins. Skulu þeir sérstaklega athuga, hvernig gengið hefir verið 
um húsin og þeim viðhaldið, livort byggingarskilmálum þar að lútandi er fylgt 
og hvernig jörð yfirleitt er setin. Eru skýrslur þessar full sönnun fvrir Iands- 
drottin til þess að ná rétti sinum, ef byggingarskílmálar eru brotnir.



15. gr.
Nú á fráfarandi hús á jörðu, sem eru henni nauðsvnleg, að dómi út- 

tektarmanna, og skal hann þá láta úttektarmenn mcta húsin til peningaverðs, 
og er þá landsdrottni skylt að kaupa þau því verði, sem metið er.

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

16. gr.
Nú hafa jarðnytjar aukizt svo á leigujörð við ræktun, að jarðarhús 

þau, sem ákveðin eru í 11. gr., eru orðin ónóg peningi þeim, er jörðin fram- 
flejtir, og skal þá áhúandi gera landsdrottni viðvart og krcfjast þess, að bætt 
verði við hús á jörðinni. Skal hann láta fvlgja vottorð úttektarmanna þar 
um. Ef landsdrottinn vill ekki bæta við jarðarhús eða stækka, hefir leiguliði 
heimild til þess að gera hús eins og þörf krefur og úttektarmenn hafa áður 
vottað. Skal hann tilkynna landsdrottni, hvað húsagerðin hefir kostað, með 
nægum sönnunargögnum, og er hann þá skvldur til að greiða kostnaðinn og 
má þá hækka afgjald jarðarinnar sem svarar þeim vöxtum, er landsdrottinn 
verður að greiða af láni þvi, er hann kann að taka vegna húsagerðarinnar, ella 
sparis j óðsvöx tum.

Sama gildir, ef endurnýja þarf hæjar- 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.

Ákvæði 1. málsgr. gilda þó ekki, ef landsdrottinn hefir lagt til nægileg 
peningshús, sem enn eru að dómi úttektarmanna i nothæfu ástandi, en verða nú 
eigi notuð að fullu vegna hreyttra húnaðarhátta á jörðinni.

17. gr.
Séu hús vátrvggð á leigujörðum, skal eigandi bera kostnaðinn. En falið 

getur landsdrottinn leiguliða að annast vátrvggingu fvrir sína hönd.

IV. KAFLI.

Um leiguliðaskipti á jörð  og skyldur leiguliða.

18. gr.
Skvlt er leiguliða að eiga lögheimili á áhúðarjörð sinni, nema sveitar- 

stjórn samþykki annað, shr. þó 3. gr.

19. gr.
Þá er leiguliðaskipli verða á jörð, má viðtakandi taka til vorvrkju þá, 

er hann vill, en eigi má hann flvtja hú sitt á jörðina fyrir fardaga nema 
fráfarandi leyfi. Fardagar eru þá er 6 vikur eru af sumri, og eru þeir fjórir. 
F.r fimmtudagur í sjöundu viku sumars fyrstur þeirra, en sunnudagur siðastur. 
Ef leiguliði er ekki kominn til jarðar að forfallalausu, þá er sjö vikur eru af



sumri, né umboðsniaður hans, og hvorugur þeirra hefir gert ráðstöfun til 
að hagnýta hang, hefir leiguliði fyrirgert ábúðarrétti sínum og lúki lands- 
drottni eins árs jarðarafgjöld. En landsdrottinn má nýta sér jörð það ár, ef 
hann getur ekki byggt öðrum.

20. gr.
Fráfarandi skal hafa flutt allt hú sitt af jörð  liinn síðasta fardag, nema 

viðtakandi leyfi, að liann hafi það þar lengur. En hvorki má hann beita tún 
né engjar, heldur verja fyrir öllum ágangi þar til hann yfirgefur jörðina. 
Heimilt er fráfaranda að skilja eftir það, sem viðtakanda er ekki mein að, 
af búslóð sinni, ef hann má eigi flytja það burt þegar. En það skal hann hafa 
burt flutt svo fljótt sein liann má, og eigi síðar en fvrir næstu veturnætur. 
Séu húsmunir þá eigi burt fluttir, skal ábúandi segja hreppstjóra til, og fer 
hann með þá sem fé í vanhirðu.

21. gr.
Ef fráfarandi á fvrning lievs, eldsnevtis eða hyggingarefnis, er hann hef- 

ir aflað á þeirri jörð, skal liann hjóða viðtakanda eða landsdrottni kaup á 
því eftir mati úttektarmanna. Vilji hvorugur kaupa, má fráfarandi flytja það 
með sér eða selja öðrum. En hurt skal hann liafa flutt það af jörðinni fyrir 
næstu heyannir, nema öðruvisi semji.

22. gr.
Flutt skal fráfarandi hafa búfjáráhurð allan á tún, áður hann fer frá 

jörðu, svo snemma, að hægt sé að hyrja ávinnslu á henni í tæka tíð. Hann 
skal og hreinsa öll hús, hevgarða og lieytóftir, sem á jörðu eru. Ef fráfarandi 
vanrækir þetta, bæti hann viðtakanda það eins og úttektarmenn meta.

Ef eggver eða selalátur fylgir jörð, á viðtakandi öll afnot þeirra það 
vor, er hann flytur sig að jörð. Ef reki fylgir leigujörð, á fráfarandi það, sem 
rekur til miðs föstudags i fardögum.

23. gr.
Um innstæðukúgildi á jörð  fer eftir samkomulagi landsdrottins og leigu- 

liða. Taki leiguliði \ið kúgildum, skal hann greiða í leigu eftir þau 6% af verði 
þeirra, eftir skattmati, og skila þeini fullgildum við brottför.

24. gr.
Leiguliði skal hafa öll leiguliðanot áhúðarjarðar sinnar, eða þess hluta, 

er liann býr á, en það eru leiguliðanot að hafa til notkunar allt land jarðarinnar 
eða jarðarparts, öll hús og mannvirki, svo og hlunnindi, er jörðinni fylgja, 
svo sem lax- og silungsveiði, selalátur, eggver o. fl.

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.



25. gr.
Eigi niá leiguliði bvggjfi öðruni leiguliðaafnot eða húsinennskuafnot af 

leigujörð sinni nema landsdrottinn leyfi. Aftur á móti má liann leyfa not hlunn- 
jörð hans þarf með. Heimilt er honum og að láta í té nokkrar landsnytjar heim- 
inda eða landsnytja gegn öðruin jafngildum ldunnindum eða landsnvtjum, sem 
ilismönnum, sem vinna að búi hans. Ennfremur er honum lieimilt að láta af 
hendi jarðarafurðir, sem hann hefir aflað sjálfur, gegn öðrum jafngildum jarð- 
arafurðum, og sömuleiðis gegn verði, en gæta verður hann þess í öllum tilfellum. 
að varanlegar landsnytjar, hlunnindi og ræktun jarðarinnar ekki rýrni eða spill- 
ist fyrir slík viðskipti með jarðarnytjar.

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

hús og mannvirki spillast sökum vanhirðu hans, eða jörðin á annan hátt líður 
varanlegar skemmdir af hans völdum, hefir liann fvrirgert ábúðarrétti sínmn, 
nema hann lofí að bæta úr næsta ár og setji tryggingu fyrir. Getur landsdrott- 
inn hvenær sem er látið meta skemmdir, er orðið hafa á leigujörð hans, og er 
leiguliði skyldur að bæta þær að fullu.

27. gr.
Leiguliði skal greiða alla skatla og skyldur, sem sérstaklega hvila á leigu- 

jörð hans, og' halda uppi öllum lögskilum af henni landsdrottni kostnaðarlaust. 
Jarðarafgjöld öll skal greiða eftir á ár hvert fyrir veturnætur. Nú greiðir leigu- 
liði eigi jarðargjöld að fullu fyrir uæstu jól eftir eindaga, og getur þá lands- 
drottinn byggt honum út, enda sé útbygging birt í síðasta lagi 15. janúar næstan 
á eftir.

28. gr.
Skylclur er leiguliði, þótt eigi sé tilskilið, að fiera jarðargjöld á heim- 

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

29. gr.
Hvarvetna þess er landsdrottinn byggir leiguliða út vegna vanefnda á 

skyldiun hans, skal hann hafa gert það fvrir jól, nema öðruvisi sé mælt í lög- 
um þessum.

Útbygging skal vera bréfleg og við votta. Skal þar tekið skýrt fram, 
hverjar sakir leiguliða séu.

30. gr.
Leiguliði fyrirgerir áhúðarrétti sínum, og varðar úthyggingu, slir. ]>ó 1. 

tölul., ef hann:
1. Er ekki kominn til jarðar 7 vikur af sumri, sbr. 19. gr.
2. Brýtur fvrirmæli 25. gr.
3. Brýtur fvrirmæli 26. gr.
4. Greiðir eigi jarðarafgjöld samkvæmt 27. gr.



5. Vanefnir skyldur þær, er hann kann að hafa á sig tekið samkvæmt 40. gr., 
meira en eitt ár.

31. gr.
Nú vill leiguliði flytja sig af leigujörð sinni, og skal hann þá hafa sagt 

jörð lausri fyrir jól. Gerir hann það hréflega og við votta til landsdrottins 
eða umboðsmanns hans.

32. gr. '
Ef leiguliði segir eigi lausri leigujörð sinni eftir lögum. en flytur sig 

af henni, geldur hann landsdrottni jarðargjöld næsta ár.
Nú flvtur leiguliði sig burt af jörð fvrir fardaga, sem hann hefir þó 

sagt löglega lausri, og skal liann hæta landsdrottni skaða, sem kann að verða 
af því, eftir mati úttektarmanna.

33. gr.
Nú hefir landsdrottinn bvggt leiguliða löglega út, sbr. 29. gr., og vill 

leiguliði ekki flvtja af jörð eða beitir þrásetu, og er landsdrottni þá rétt að 
krefja útburðar á sina ábvrgð, og fer um það sem lög mæla fyrir

V. KAFLI.

Um skemmdir á jörðum  af völdnm náttúrunnar og breyting á jarðargjöldum.

34. gr.
Ef hús á leigujörð verður fvrir skemmdum af völdum náttúrunnar, svo 

sem af snjóflóði, vatnsflóði, skriðum eða jarðskjálfta, sem leiguliða verður 
engin sök á gefin, skulu landsdrottinn og leiguliði gera hús aftur í samein- 
ingu. Leiguliði leggur til sem svarar leiguliðabót af húsinu, að því leyti, sem 
hún er eigi áður greidd, svo og allt innlent efni. Að öðru leyti kostar landsdrottinn 
húsagerðina.

35. gr.
Ef land jarðar spillist af vatnsgangi, skriðum, sandfoki, eldsumbrot- 

um eða öðru af völdum náttúrunnar, sem leiguliða verður ekki sök á gefin, 
þá gerir hann landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans og krefst skoðun- 
ar á skemmdunum. Séu skemmdir ekki meiri en svo, að bættar verði á einu ári 
án m jög mikils kostnaðar, skulu báðir, landsdrottinn og leiguliði, bæta 
skemmdirnar, þannig að leiguliði leggur þó aldrei meira til en svarar hálfu 
ársafgjaldi af jörðinni. Verði jörð fyrir meiri skemmdum, svo að hún rýrni 
til langframa, skulu úttektarmenn meta, hve miklum hluta eftirgjalds nemi 
árlega um ákveðinn tima, og er landsdrottni skylt að setja niður eftirgjald, 
er nemi að minnsta kosti %  af skemmdunum eins og þær eru metnar árlega, 
hlutfallslega við eftirgjaldið.



VI. KAFLI.

Um breyting á jarðargjöldum fyrir sérstakar ástæður.

36. gr. .
Nú verða breytingar á verðlagi eða aðstaða til búskapar á jörð breytist,

án þess að einstök fyrirniæli laga þessara nái til þess, og getur þá hvor aðilja 
krafizt þess, að úttektarinenn endurskoði leigumála jarðar og meti eftirgjald 
eftir jörð, með hliðsjón af eldri leigumála og breytingum þeim, er orðið hafa 
síðan hann var gerður. Nú telur annarhvor aðila leigumála jarðar óviðunandi, 
samanborið við leigumála á líkum jörðum í þeirri sveit eða héraði, og getur hann 
þá á sama hátt krafizt endurskoðunar á leigumálanum.

VII. KAFLI.

Um reka á leigiijörðum.

37. gr.
Þegar reki fvlgir jörð, skal landsdrottinn hafa % rekans og leiguliði %. 

Skal þá leiguliði hirða við þann, er rekur, sem ætti hann sjálfur, og draga úr 
flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, ef sérstakt rekaítak er í 
ábýlisjörð hans, að hirða reka fyrir eiganda, marka hann viðarmarki hans og 
bjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða minni skulu þá vera eign 
leiguliða.

38. gr.
Nú rekur hval, og skal þá landeigandi hafa %, en leiguliði %  hluta 

hvalsins. Leiguliði skal festa hvalinn landfestum og bjarga sem lög ákveða. 
Gera skal hann strax landsdrottni aðvart eða umboðsmanni hans. Komi lands- 
drottinn eða umboðsmaður lians ekki þegar á vettvang, er leiguliða rétt að 
skera hvalinn, en ábyrgjast skal liann landsdrottni allan þann hval, er hann 
sker. Um endurgjald til leiguliða fer eftir ákvæðum, er fram séu tekin í bygg- 
ingarbréfi.

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

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

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



Um jarðabætur á leigujörðum og greiðslu landsdrottins.

■ 40. gr.
Þegar leiguliða er nieð ákvæðum byggingarbréfs gert að skyldu að inna 

af höndum jarðarafgjald að einhverju leyti með jarðabótum eða öðrum fram- 
kvæmdum, en hann vanrækir að framkvæma þær, á landsdrottinn heimtingu á 
endurgreiðslu eftir því sem úttektarmenn meta. Heimilt er leiguliða þess utan 
að gera minni liáttar jarðabætur á ábýlisjörð sinni, án samþykkis landsdrottins, 
ef þær eru að mati þeirra manna, sem umsjón hafa með mælingum á jarða- 
hótum, sem styrktar eru af rilcisfé, vel og hyggilega gerðar og stuðla að því að 
hækka jörðina 1 verði. Skal leiguliði, þá er hann fer frá jörðinni, fá jarðabætur 
þessar greiddar, eftir því sem úttektarmenn meta, að hækka megi landskuld á 
jörðinni, þannig, að hann fái tólffalda landskuldarhækkunina.

41. gr.
Ef leiguliði ætlar að gera meiri háttar jarðabætur, þannig að þær á einu 

ári kosti hann meira en sem nemur eftirgjaldi jarðarinnar, skal hann jafnan 
leita samkomulags og samþvkkis landsdrottins og fara fram á, að hann láti gera 
jarðabótina á sinn kostnað og hækki fvrir því eftirgjald jarðarinnar sem svarar 
þeim vöxtum, er landsdrottinn verður að greiða af láni því, er hann kann að taka 
vegna hennar, ella sparisjóðsvöxtum.

Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðabótina á sinn kostnað, en hún að 
áliti þeirra manna, er mælingar liafa á jarðabótum, er styrktar eru af ríkis- 
fé, er nauðsynleg og álitleg til að gefa góðan arð, er leiguliða heimilt að fram - 
kvæma verkið, og á hann þá, er hann fer frá jörðinni, sömu kröfu fyrir þá 
jarðabót eins og segir í næstu grein á undan og eftir mati sömu manna.

42. gr.
Nú vill landsdrottinn gera jarðabót á jörð, sem er í fastri byggingu, og 

getur hann þá um það leitað samkomulags við leiguliða. Náist ekki samkomulag, 
getur hann látið gera jarðabótina engu að siður, en bæti leiguliða fullum bótum 
það, sem verkið kann að spilla leiguliðanotum lians. Þegar jarðabótinni er lokið, 
getur hann látið úttektarmenn skoða hana og meta, hversu mikið jarðarafgjald 
megi hækka við jarðabótina. Getur hann þá afhent hana leiguliða, og ber honum 
þá að halda henni vel við. Ennfremur ber honum að gjalda árlega þá liækkun 
á eftirgjaldi, sem metin er fyrir jarðabótina. ,

43. gr.
Krafa sú, sem leiguliði á á landsdrottin, sbr. 40. og 41. gr., og fyrir 

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

VIII. KAFLI.



IX. KAFLI.

Um kaupskyldu A leigujörðum.

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

matsverði, að viðbættu virðingarverði j)eirra umbóta á jörðinni, er landsdrott- 
inn á og gerðar hafa verið eftir að síðasta fasteignamat fór fram, enda sé honum 
gefinn greiðslufrestur ekki skemmri en 1 ár, en leiguliði neitar að kaupa, 
hefir leiguhði fyrirgert áhúðarrétti sínum og skal vikja fyrir hinum nýja 
eiganda í næstu fardögum að ársfrestinum liðnum.

X. KAFLI.

Um úttektir á leigujörðum.

45. gr.
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðum, skal taka þær út með lögmætri 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 umboðsmanni bans, svo þeir 
geti mætt þar og gætt réttar síns.

46. gr.
Úttektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarmenn hver í sín- 

um hreppi, en hinn aðalúttektarmann skipar sýslumaður, og tvo varamenn eftir 
tillögum sveitarstjórnar. Varamaður er við úttektir í forföllum annarshvors 
aðalmanns, ef annarhvor úttektarmaður er svo nákominn aðilja, að hann mætti 
eigi dómkveðja til matsstarfa í dómsmáli hans, eða getur talizt vilhallur, eða 
ef úttektarmenn greinir á.

47. gr.
Úttektarmenn, aðrir en hreppstjóri, skulu vera skipaðir til 12 ára. 

Ef þeir deyja eða hætta við starfann á þeim tima, skal á sama hátt skipa i 
stað þeirra. Enginn er skyldugur að taka við endurskipun fyrr en 6 ár eru 
liðin frá þvi hann hætti starfanum. Allir fullveðja búendur hreppsins yngri 
en 60 ára eru skyldir að taka við útnefningu.

Þeir úttektarmenn, sem eigi hafa áður unnið eið emhættis- eða sýslunar- 
manna, skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita í úttektarbókina drengskap- 
arvottorð um að gegna starfi sínu hlutdrægnislaust og eftir beztu vitund og 
sannfæringu.

48. gr.
Úttektarmenn fá þóknun f\TÍr starf sitt sem hér segir:

1. Fyrir úttekt á jörð  skal greiða svo sem fyrir er mælt i lögum nr. 64 frá



14. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., og kosti fráfarandi 
og viðtakandi hana að hálfu hvor.

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

' ' 49. gr.
Úttektarmenn skulu hafa gerðabók, er sveitarsjóður borgar og sýslu- 

maður löggildir. Skal i liana rita allar úttektir jarða og skoðunargerðir á 
jörðum  samkvæmt 14. gr. Þegar úttekt er lokið eða skoðunargerð, skulu út- 
tektarmenn og þeir aðiljar, sem eru við úttektina, rita nöfn sín undir í bók- 
ina til staðfestingar.

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

50. gr.
Úttektarmenn skulu lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi húsa, hvað 

á skorti til þess að þau séu fullgild jarðarhús, skemmdum á þeim, ef orðið hafa 
af völdum ábúanda, hvernig húsunum hefir verið viðhaldið og annað eftir því 
sem þurfa þykir.

Ennfremur skulu þeir taka út og lýsa öðrum mannvirkjum landsdrottins 
á jörðinni.

E f innstæðukúgildi fylgja jörð, skulu úttektarmenn meta, hvort séu full- 
gild. Þeir skulu og nákvæinlega kynnast öllum jarðarnytjum og meta, hvort 
jörð er sæmilega setin.

51. 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 fráfaranda um greiðslu á þeim. En ef ekki verður samkomulag og frá- 
farandi greiðir ekki bæturnar, getur viðtakandi krafizt þess, að úttektarmenn 
geri þegar lögtak þeim til lúkningar í munum þeim, er fráfarandi á á jörð- 
inni og hann visar á. Nú fær viðtakandi ekki bætur greiddar að fullu, þótt 
hann hafi að lögum krafizt þess, og er þá landsdrottinn skvldur að greiða hon- 
um það, sem á vantar. -

52. gr.
Ef tvíbýli eða fleiri býli eru á jörð, skulu úttektarmenn, ef landsdrottinn 

óskar þess, skipta í millurn þeirra húsum, matjurtagörðum og öðrum mann- 
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.



53. gr.
Ef einhver, sem hlut á að máli, vill eigi lilíta úttekt, sem gerð er á 

jörð, getur hann krafizt yfirúttektar. Skal þá sýslumaður innan hálfs mán- 
aðar skipa fjóra  yfirúttektarmenn, og skulu þeir haga úttekt á sama hátt. 
Sömu laun eiga þeir fyrir starfa sinn sem úttektarmenn, og greiðir krefjandi 
yfirúttektar það gjald, ef bótum er eigi breytt, ella fer um gjaldið sem segir 
í 48. gr.

XI. KAFLI. '

Niðurlagsákvæði.

54. gr.
Ákvæði laga þessara koma til framkvæmda jafnskjótt og leiguliðaskipti 

verða á jörð , eða nýtt byggingarbréf er gefið út eða framlengt, eftir að lög 
þessi öðlast gildi.

55. gr.
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 1 12. jan. 1884, jafnóðum  og lög 

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


