
Ed. 872. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á og viðauka við 1. nr. 40 7. maí 1928, um breyt. á 1. nr. 
43 20. júní 1923 [Jarðræktarlög].

Frá minni hluta landbúnaðarnefndar.

Frum varp þetta var flutt snemma á þingi og mun hafa verið með fyrstu 
frv., er þingmenn báru fram. Landbúnaðarnefnd hefir sent frv. Búnaðarfé- 
lagi íslands til umsagnar, og hefir Búnaðarfélagið mælt með því, að frv. yrði 
samþykkt. Þá samþykkti meiri hl. nefndarinnar að senda frv. ráðuneytinu 
til umsagnar, en umsögn þess er ókomin enn. Sér minni hl. þvi ekki fært að 
bíða lengur eftir því, að nefndin í heild sinni taki afstöðu til málsins, og gefur 
út sérstakt minnihlutaálit.

1 frv. felast þessar breytingar helztar frá  þvi, sem nú er i lögum:
Styrkur fyrir safnþrær, framræslu og m atjurtagarða hækkar um 50 aura 

á dagsverk. Styrkur til votheystófta hækkar ú r 50 aurum upp í 2 kr. á dags- 
verk. Styrkur til hlöðubygginga hækkar um 50 aura á dagsverkið, og eru jafn- 
fram t rýmkuð skilyrði fyrir styrkveitingunni, þannig að bændur fái einnig 
styrk fyrir hlöður úr öðru efni en steinsteypu, ef þær eru gerðar eftir reglum, 
er Búnaðarfélag íslands setur um tilhögun og frágang bvgginganna.

Þá eru í frv. m. a. ákvæði um hækkun á styrk til kaupa á jarðræktarvél- 
um, og loks ákvæði i þá átt, að leiguliðar á þjóðjörðum og kirkjujörðum  njóti 
titsvarandi hækkunar á þeim jarðabótum, er ganga til greiðslu eftirgjaldsins.

Minni hlutinn telur þær breytingar, sem í frv. felast, taka einmitt til 
þeirra umbóta á jörðunum, sem mest nauðsyn er á að hvetja bændur betur 
en nú til að vinna, til þess að búreksturinn fái orðið ódýrari og gefið meiri og 
vissari arð.

Eftir útreikningi Sigurðar Sigurðssonar búnaðarm álastjóra nemur út- 
gjaldaauki skv. frv. um 50 þús. kr. á ári. Og hefir meiri hluti nefndarinnar



ekki fært aðrar ástæður gegn frv. en að eigi hafi verið séð fyrir tekjuauka til 
að standast þessi útgjöld. En þing þetta hefir nú þegar afgreitt eða er að af- 
greiða frumvörp um tekjuauka, sem mun nema samtals um tveimur milljón- 
um króna. Og virðist þá ekki ósanngjarnt, að %o hluta þess tekjuauka a. m. 
k. sé varið til þess að stvrkja bændur landsins lítið eitt betur en nú er, til þess 
að geta dregið úr kaupum erlends áburðar og tryggt betur afrakstur ræktaða 
landsins og varðveitt hann sem auðið er frá efnarýrnun.

Fái núverandi þingmeirihluti eigi séð sér fært að verja 2%% af hinni 
nýju tekjuviðbót til þessa, þá hefir ríkisstjórnin þau ráð í hendi, að fæ ra laun 
gamalla og nýrra starfsmanna rikisins, sem eru utan launalaga, m eir til sam- 
ræmis við laun þeirra starfsmanna, er taka laun samkvæmt launalögum. En 
þau laun lækka nú allmikið við það, að dýrtíðaruppbót fellur niður, nema af 
lægstu laununum. Mundi við það sparast a. m. k. sem nemur þeim útgjaldaauka, 
er frv. þetta hefir í för með sér. En vilji nú stjórnin eða þingmeirihlutinn 
hvoruga þessa leið fara, þá hefir með breytingartillögu við frv. til laga um 
bráðabirgðafrestun nokkurra laga verið bent á leið til að standast þessi út- 
gjöld.

Minni lilutinn fær því ekki litið svo á, að ástæður meiri hlutans gegn frv. 
hafi við gild rök að styðjast. Fáir bændur geta gert þær framkvæmdir, sem hér 
um ræðir, án aðkeyptrar vinnu. Er þá á það að líta, að almennt kaupgjald i 
sveitum liefir nú víðast hækkað sem nemur öllum  þeim styrk, sem veittur er 
á jarðabótadagsverkið, og sumstaðar miklu meira. Er þvi þörfin enn brýnni, að 
tekið sé tillit til þessa í styrkveitingum til jarðabótanna, og þá eigi sizt þeirra, 
er hér um ræðir og mest riður á.

Minni hlutinn leggur þvi eindregið til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 17. des. 1934.

Þorsteinn Briem, Pétur Magnússon.
frsm.


