
Ed. 383. Nefndarálit
um frv. til ábúðarlaga.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta hefir legið fyrir öllum aðalþingum síðan 1929; er upphaf- 
lega samið af milliþinganefndinni í landbúnaðarmálum.

Meginmark frv. er að tryggja betur en nú rétt leiguliðanna í landinu, sem 
er allt að því helmingur bændastéttarinnar, og svo hitt ekki síður, að leigujarð- 
irnar verði betur setnar, þær verði bættar að húsum og ræktun o. s. frv. Þessu 
markmiði gerir frv. ráð fyrir að ná einkum með þessu þrennu:
1. að tryggja leiguliðum lífstíðarábúð, ef landeigandi þarf þær ekki handa sér 

né sínum.
2. að leggja skyldu á landsdrottin að leggja jörðinni til nægileg íbúðarhús og 

peningshús.
3. að tryggja leiguliða rétt til endurgjalds fyrir jarðabætur.

Mörg fleiri minni háttar ákvæði eru í frv., sem miða að sama marki.
Frv. fékk allrækilega endurskoðun í meðferð neðri deildar á síðasta þingi 

og hefir nú enn verið endurskoðað mjög vendilega af landbúnaðarráðherra og 
tekið mjög miklum endurbótum að dómi nefndarinnar.

Nefndin lítur því svo á, að i frumvarpinu sé um mjög verulegar réttarbætur 
að ræða, sem mjög æskilegt sé, að nái fram að ganga á þessu þingi. Hinsvegar 
telur hún rétt að gera á þvi fáeinar breytingar, sem grein verður gerð fyrir í 
framsögu.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. Orðin „trúnaðarmanns . . .  og“  í síðustu málsgrein greinarinnar 
falli burt.

2. Við 9. gr. Á eftir orðunum „að taka jörð“ í 2. málsgr. komi: eða jarðarpart.
3. Við 11. gr. önnur málsgr. byrji svo: Vítalaust er þó landsdrottni, ef hann 

leggur til nothæf jarðarhús, er nema o. s. frv.
4. Við 12. gr.

a. Á undan fyrstu málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þegar endurreisa þarf jarðarhús eða auka við þau, er leiguliða skylt 

að leggja fram rif tófta, gröft allan og innlent efni, svo og aðdrætti á inn- 
lendu efni um allt að 2 km. veg og á útlendu efni um allt að 5 km. veg.

b. Orðin „Leggur leiguliði . . .  gröft allan“  í 2. málsgr. falli burt.
c. Aftan við greinina komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Nú flytur leiguliði af jörð áður liðin eru 6 ár frá því hús voru reist á 
jörðinni, og á hann þá endurgjaldskröfu á landsdrottin á % af fram- 
lagi sínu fyrir hvert ár, sem vantar á þann tíma, allt samkv. mati út- 
tektarmanna.



5. Við 14. gr. Aftan við 2. málsl. fyrstu málsgr. komi: að frádregnu framlagi 
leiguliða.

6. Við 15. gr. Orðin „búnaðarbankastjórnar og“ í 2. málsl. 1. málsgr. falli burt.
7. Við fyrirsögn III. kafla. Aftan við fvrirsögnina bætist: og leiguliða.
8. Við 23. gr. Orðið „hrognkelsaveiði“ i 2. málsgr. falli burt.
9. Við 25. gr. Niðurlag 1. málsgr. orðist svo: nema sérstakur samningur sé um

annað og Búnaðarfélag Islands samþykki eða lög mæli öðruvísi fyrir.
10. Við 30. gr. Fyrri málsl. annarar málsgr. orðist svo: Útbvgging skal vera 

tvímælalaus og sannanleg.
11. Við 32. gr. I stað orðanna „bréflega og við votta“ komi: þannig, að sannað 

verði.
12. Við fyrirsögn V. kafla. Fyrirsögnin: „V. kafli . . . jarðarafgjöldum o. fl.“ 

falli burt.
13. Við 35. gr. Greinin falli burt.
14. Við 36. gr. Greinin færist aftur fvrir fyrirsögn VI. kafla.
15. Við 43. gr. I stað orðanna „gildu standi“ í næstsíðasta málsl. 1. málsgr. komi:

góðu lagi. .
16. Við 55. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo: Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 

1934 og koma ákvæði þeirra til framkvæmda o. s. frv.

Alþingi, 10. apríl 1933.
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form. frsm. fundaskr.


