
Nd. 426. Breytingartillögur

við frumv. til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 68 14. nóv. 1917, um 
áveitu á Flóann.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Hver jarðeigandi á áveitusvæðinu, sem njóta vill ívilnunar laga þessara, 

skal greiða áveituskatt, er nemi 1 krónu á hektara áveitulands hans í 40 ár. 
Áveituskattur þessi skal tryggður með lögveði í jörðinni og hafa forgangs- 
rétt fjTÍr öllum samningsbundnum veðskuldum, enda skal kvöðin innfærð 
i veðmálabækur sýslunnar. Þó getur ríkisstjórnin (atvinnumálaráðherra) 
krafizt þess, að landeigandi greiði áveitukostnaðinn með landi að einhverju 
eða öllu leyti, ef nauðsyn þykir vegna stofnunar nýbýlis samkv. 3. gr.

2. Við 3. gr. Greinin orðist þannig: t
Óski landeigandi, í stað þess að greiða hið árlega gjald, að láta land af 

hendi til greiðslu áveitukostnaðarins í eitt skipti fyrir öli, má gefa honum 
kost á því, ef trúnaðarmaður rikisstjórnarinnar mælir með þvi og nægilega 
mikið land fæst samfellt frá einni eða fleiri jörðum til stofnunar nýbýlis 
eða nýbýla, sbr. niðurlagsákvæði 2. gr.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Nú er samþykkt samkv. ósk landeiganda að taka land til greiðslu áveitu- 

kostnaðar samkv. 3. gr., eða land er tekið eftir kröfu ríkisstjórnarinnar 
samkv. niðurlagsákvæðum 2. gr., og skal það þá þannig gert, að af hverjum 
8 hekturum áveitulands fær rikissjóður 2 hektara, en 3 liektara, ef beitiland 
er tekið i staðinn. Heimilt er þó atvinnumálaráðherra að víkja frá þessu 
hlutfalli, ef sérstök ástæða þykir til með tilliti til gæða landsins og legu.

4. Við 5. gr. Greinin fellur burt.
5. Við 6. gr. Greinin verði 5. gr. og orðist þannig: '

Hafi landeigandi gert mannvirki á hinu tekna landi, svo sem flóðgarða



o. s. frv., skal meta þau til verðs á móti landi og taka þeim mun minna land, 
er mannvirkjunum nemur. Mat mannvirkjanna skal fara fram samkv. 
ákvæðum jarðræktarlaganna um mat á mannvirkjum til landskuldar- 
greiðslu. .

6. Við 7. gr. Greinin fellur burt.
7. Við 8. gr. Greinin verði 6. gr. Orðið „nefndinni“  i niiðri greininní og niður-

lag greinarinnar: „og  ber ríkissjóður allan kostnað við þau skipti“  falli burt.
8. Við 9. gr. Greinin fellur burt.
9. Við 10. gr. Greinin verði 7. gr. og orðist svo:

Jafnóðum og lokið er útmælingu þeirra landa, er tekin kunna að verða 
upp í áveitukostnað, skulu sett upp greinileg landamerki milli þeirra og að- 
iiggjandi jarða, eftir því sem atvinnumálaráðberra nánar mælir fyrir um. 
Gera skal uppdrátt af þeim löndum, er ríkissjóður fær.

10. Við 11. gr. Greinin fellur burt.
11. Við 12. gr. Greinin verði 8. gr.
J2. Við 13. gr. Greinin verði 9. gr.
13. Við 14. gr. Greinin verði 10. gr., en á eftir henni komi ný grein, sem verður

11. gr., svo hljóðandi:
Búnaðarfélagi íslands skal falið að annast framkvæmd laga þessara 

. undir yfirstjórn atvinnumálaráðhei'ra, samkv. reglugerð, er hann setur.
14. Við 15. gr. Greinin verði 12. gr.


