
Nd. 211. Tillaga
til þingsályktunar um samvinnubyggðir.

Flutningsm.: Eysteinn Jónsson.
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að undirbúa til lilítar 

og leggja fyrir næsta þing frum varp til laga um samvinnubyggðir, enda verði í 
því frum varpi ákveðið, að þeim hluta tekna af tóbakseinkasölu ríkisins frá  1. 
jan. 1935, sem samkv. ákvæðum laga nr. 58 8. sept. 1931 á að renna til bygging- 
ar- og landnámssjóðs, verði varið til stofnunar samvinnubyggða.

G r e i n a r g e r ð .
í sveitum landsins elst upp fjöldi fólks, sem mjög gjarnan vildi gera búskap 

að lífsstarfi sínu, ef það ætti kost jarðnæðis og hefði aðstöðu til þess að byrja 
búskap undir sæmilegum skilvrðum. Byrjunarörðugleikarnir og jarðnæðisskort- 
urinn verða mörgum ofjarlar i þessum efnum. Er það ljóst mál, að ráðstafanir 
þarf að gera liið bráðasta til þess að fjölga býlum í sveitum landsins og að hið 
opinbera þarf að hlaupa undir bagga í því efni.



Á síðasta þingi fluttu 2 þingmenn úr Fram sóknarflokknum , þeir Stein- 
gríinur Steinþórsson og Sveinbjörn Högnason, frum varp til laga um samvinnu- 
byggðir, sem ' ar algert nýmæli og gekk i þá átt að fjölga býlum. I greinargerð 
þess frum vaips var þannig gerð grein fyrir inálinu:

„Búnaðarlöggjöf okkar hefir að þessu eingöngu verið sniðin með tilliti til 
þess, að búskapur væri rekinn á einstökum, dreifðum býlum. Enda er fátt, sem 
einkennir búskaparháttu okkar jafngreinilega og skipulagsleysið. Kemur það 
hvað greinilegast í ljós um allt, er snertir skipulag byggða. Býlin eru sett af al- 
gerðu handahófi, án þess að nokkurt tillit sé til þess tekið, að lega þeirra sé svo, 
að notkun helztu menningartækja nútimans sé möguleg.

Nú er talið sjálfsagt, að skipulagsuppdrættir séu gerðir fyrir kauptún og 
kaupstaði og framvegis verði byggt þar eftir föstum, áður viðteknum reglum.

Frum varp það, er hér birtist um samvinnubyggðir, er frum drættir, sem 
stefna að því, að framvegis verði byggðin skipulögð í sveitum, á sinn hátt svipað 
og nú er gert í bæjum og kauptúnum.

Það, sem fyrir vakir með nýmæli þessu í landbúnaðarlöggjöf okkar, eru 
einkum þau meginatriði, sem nú skal greina:

1. Að skapa skilvrði til hagkvæmari og ódýrari framleiðsluaðferða en nú eru, 
annaðhvort með mjög náinni sainvinnu milli sjálfstæðra býla i byggða- 
hverfum, eða algerðum samvinnubúskap.

2. Að skapa sveitafólki aukna möguleika til þess að mynda eigin heimili í 
sveitum, svo að það þurfi ekki að hrekjast til sjávarþorpa og kaupstaða.

3. Að trvggja byggðum þessum afnot af samgöngum og öðrum menningar- 
tækjum, sem nútímalíf heimtar, en sem eru lítt hugsanleg í strjálbýli, vegna 
kostnaðar.

4. Að handverk og smáiðnaður nái að þróast i samvinnubyggðum og geti orðið 
íil styrktar aðalatvinnu manna, einkum á vetrum.
Leiðin til að ná þessum tilgangi er, að hin nýja byggð sé í þorpum. Við 

álítum, að þorpunum eigi að koma upp með samvinnu þeirra, sem þar vilja búa, 
og með nokkuð takm arkaðri aðstoð hins opinbera og undir eftirliti þess. Að- 
ferðin, sem við hugsum okkur, er sú, að ríkið leggi fram  landið og láti leggja 
vegi að því, og láti ennfrem ur rækta nokkurt land handa hverju býli. Félögin 
koma upp byggingum fyrir félagsmenn og útvegi lán og annist ennfrem ur sain- 
eiginlegar fram kvæmdir, svo sem rafvirkjun, ef til kemur. Síðan ráði félags- 
menn sjálfir, á hvern hátt þeir reka búskapinn, þ. e. hvort hann sé rekinn að 
miklu eða öllu leyti út af fyrir sig lijá hverjum einstakling, eða að einhverju 
eða öllu leyti sameiginlega. Um þetta atriði álitum við vafasamt að binda hend- 
ur manna, þó að ýmislegt mæli með því, að algerlega sameiginlegur búskapur, 
með skiptingu afurða eftir á, myndi verða ódýrari.

Við álítum mikilsvert, að ræktun landsins fari á undan öðrum framkvæmd- 
um, svo að búskapurinn á býlunum geti verið lífvænlegur þegar í stað. Hinar 
arðgæfu fram kvæm dir verða að kom a á undan þeim óarðgæfu. Og mikið veltur 
á, að hægt verði að finna ódýrt byggingarfyrirkomulag. Æskilegast, að hægt 
væri að komast af með mjög litlar bvggingar í fyrstu og bæta síðar við. Eftirlit 
með byggingum ætlumst við til, að sé mjög strangt, bæði af hálfu hins opinbera



og félaganna, svo að ekki sé hætta á, að býlin yfirbyggist með dýrum  húsum. 
Menn yrðu að sætta sig við, að húsin yrðu sem likust að stærð og fyrirkomulagi, 
notuð sú aðferðin, sem ódýrust telst að hlutfalli við afnotagildi.

Hverja samvinnubvggð yrði að miða við ákveðna tegund búskapar og taka 
tillit til þess þegar í upphafi, bæði með ákvörðun landsstærðar, beitilands, býla- 
fjölda og skipulags í byggðinni. Sumstaðar yrði aðallega kúabú, annarsstaðar 
sauðfjárrækt (t. d. á Norðausturlandi), á öðrum stöðum garðrækt eða alifugla- 
rækt. Á hverjum  stað verður fyrst og frem st að miða við þá staðhætti, sem fyrir 
hendi eru, þannig að stunduð sé aðallega sú framleiðslan, sem bezt borgar sig, 
með tilliti til landkosta.

Samvinnubyggðirnar ættu að keppa að því að vera sjálfum  sér nógar. Þar 
ætti, er stundir liða, að komast á fót ýmiskonar handverk og iðnaður i smærri 
stil i sambandi við rafmagnið. Þá myndi því að einhverju leyti varnað, að menn 
þvrftu að sitja auðum höndum yfir vetrartím ann.

Af þeim þægindum, sem þetta fyrirkom ulag myndi hafa i för með sér, mætti 
margt telja. Þ ar myndi með tiltölulega htlum  kostnaði geta verið sími til afnota 
fyrir hvert heimili, rafm agn til ljósa, suðu og hitunar (ef ekki væri jarðhiti), 
daglega póstferðir á hvert heimili, sameiginlegt útvarp, ný aðstaða til mennt- 
unar fyrir börn og unglinga, skilj-rði fyrir sameiginleg afnot bóka — og það, 
sem ekki má gleyma, aðstaða til félagsskapar og dægrastyttingar, sem margt 
fólk má leita eftir til kaupstaðanna“.

Frum varp þetta var ekki afgreitt frá nefnd á siðasta þingi. Hér er hinsvegar 
um m erkt frum sm íð að ræða, sem þarf að taka til ýtarlegrar rannsóknar nú 
þegar, svo að til fram kvæmda komi bráðlega. Af þeim orsökum er tillaga þessi 
flu tt nú. A hún að trvggja það, að mál þetta fái eins ýtarlega meðferð og það 
á skilið.

Byggingar- og landnámssjóður hefir fyrst og frem st lánað til endurbygg- 
ingar sveitabæja, en m inna til nýbýla. Gera verður hiklaust ráð fyrir þvi, að 
býlafjölgun í landinu fyrir atbeina hins opinbera verði að mestu í samvinnu- 
bvggðum. Yæri þar með nokkuð létt á byggingar- og landnámssjóði. Af þessum 
ástæðum er farið fram  á það i ályktuninni, að hálfur gróði tóbakseinkasölunnar 
renni til samvinnubyggða.


