
Ed. 486. 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 hl. landbúnaðarnefndar.
Meiri hl. nefndarinnar hefir lagt til, að frv. verði vísað til rikisstjórnar- 

innar. 1 raun réttri er það nákvæmlega sama og að leggja til, að það verði fellt. 
Minni hl. getur eigi fallizt á þessa afgreiðslu málsins og skilar þvi sérstöku áliti.

Aðalbrevtingarnar á gildandi löggjöf, sem i frv. felast, eru þessar:
Styrkur fyrir fram ræslu til tún- og m atjurtaræ ktar, svo og styrkur fyrir 

safnþrær og m atjurtagarða hækkar um 50 aura á dagsverk.
Stvrkur til vothevstófta hækkar um 1.50 kr. á dagsverk.
Styrkur til hlöðubygginga hækkar um 50 aura á dagsverk, og eru jafnfram t 

rýmkuð skilyrði fyrir styrkveitingunni, þannig að Jrændur fái einnig styrk fvrir 
lilöður ú r öðru efni en steinsteypu, ef þær eru gerðar eftir reglum, er Búnaðar- 
félag Islands setur um tilliögun og frágang húsanna.

Þá gerir og frv. ráð fyrir hækkun á styrk til kaupa á jarðræktarvélum, 
þ. á m. vélum til kornræktar. Og loks er í frv. lagt til, að leiguliðar á þjóð- 
jörðum og kirkjujörðum  njóti tilsvarandi hækkunar á þeim jarðabótum, er 
ganga til greiðslu eftirgjaldsins.

Enda þótt minni hl. sé þeirrar skoðunar, að þessar stvrkhækkanir séu eigi 
allar jafnaðkallandi, telur hann þær samt yfirleitt réttm ætar og sum ar enda 
nauðsynlegar. Á það eigi sízt við um styrk til votheystófta. Mun eigi ágreiningur 
mii, að nauðsyn beri til að örva bændur til að koma þeim upp. Hitt er alkunna, 
að kaupgjald hefir bækkað til muna i sveitum liin síðari árin, án þess að til- 
svarandi hækkun hafi orðið á afurðaverði. Hefir það eðlilega leitt til þess, að 
aðstaða bænda til að ráðast í ný fyrirtæki liefir stórlega lersnað. Mundi sú stvrk- 
liækkun, sem hér er farið fram  á, naumast vega upp þann aðstöðumun,Það er að vísu rétt hjá meiri hl. nefndarinnar, að frv. þetta mundi hafa 
lítilsháttar útgjaldaauka í för með sér fvrir ríkissjóð. En sá útgjaldaauki er ekki 
annað en eðlileg afleiðing af því, sem þegar hefir verið gert -— kauphækkun í 
sveitunum.

Minni hl. gæti til samkomulags fallizt á nokkrar breytingar á frv. og m un 
ræða þær við ineiri hl., ef frv. fær að ganga til 3. umr. En að svo stöddu leggur 
liann eindregið til, að frv. nái óbreytt fram  að ganga.

Alþingi, 6. nóv. 1935.
Pétur Magnússon.


