
Nd. 103. Frumvarp til laga

um fóðurtryggingarsjóði.
(Eftir 2. umr. í N d.).

1. gr.
R íkissjóður skal leggja fram  allt að 75 þús. krónur árlega til fóðurtrygg- 

ingarsjóða samkvæmt lögum  þessum.
I byrjun  hvers árs skal reikna út, hvernig skipta heri 75000 króna fram lagi 

m illi sýslufélaga í réttu hlutfalli við húfjáreign fram teljenda í liverri sýslu. í 
reglugerð skal ákveða, hvernig húféð skuli lagt í einingar, til að skipta fénu 
eftir. Strax og skipting hefir farið  fram , skal tilkynna oddvitum  sýslunefnda, 
hver sé lilutur liverrar s js lu  á yfirstandandi ári.

2. gr.
Sýslunefndir geta stofnað fóðurtrvggingarsjóði eftir þvi, sem ákveðið er i 

lögum  þessum.
Þegar stofna skal fóðurtryggingarsjóð í sýslufélagi, skal gera um það sam- 

þykkt á sýslufundi, og telst liún samþykkt af sýslunefnd, ef meiri lduti hennar 
greiðir henni atkvæði.

I samþvkkt skal ákveða, á hvern liátt afla skuli fjá r  í fóðurtryggingarsjóð, og 
má kveða svo á, að gjaldinu sé jafnað að nokkru eða öllu leyti niður á húfjár- 
eigendur og eftir hvaða reglum það skuli gert.

Ennfrem ur er sýslunefnd heimilt að taka upp i samþvkkt ákvæði um það, 
að fram lag til fóðurlryggingarsjóðs falli niður, er sjóðurinn liefir náð ákveðnu 
hámarki, og að liöfuðstól sjóðsins megi aldrei skerða, svo og önnur ákvæði um 
m eðferð sjóðsins og ráðstafanir gegn fóðurskorti, ])ar á meðal heimild til þeirra 
ráðstafana, er um getur í 10. gr.

E ftir að sýslunefnd hefir gert sam þvkkt um stofnun fóðurtryggingarsjóðs, 
skal bera hana undir atkvæði þeirra, er g jaldskyldir eru til sjóðsins samkvæmt 
sam þykkt sýslunefndar.

Skal það gert á fundum  i hreppunmn, og séu þeir hoðaðir á sama liátt og 
almennir sveitafundir. Fundina skal lndda áður en 6 vikur ,eru liðnar frá ]>vi að 
samþykktin var gerð á sýslufundi.

3. gr.
Nú liefir frum varp sýslunefndar um slofnun fóðurtryggingarsjóðs verið 

sam þykkt af m eiri hluta þeirra hreppsfélaga, sem ekki hafa lýst þvi y fir  sam- 
kvæmt 3. gr., að þau v ilji ekki taka þátt í sjóðsm ynduninni, og er þá fóðu r- 
tryggingarsjóður löglega stofnaður í viðkom andi sýslu, en ella er samþykktin 
fallin það ár.



4. gr.
Heimilt er þeim  lireppum , þar sem eru starfandi fóðurbirgðafélög , að vera 

utan þátttöku í stofnun fóðurtrvggingarsjóðs, enda tilkvnni þau oddvita sýslu- 
nefndar ákvörðun sína eigi síðar en 1 vikum frá  þvi sýslunefnd liefir sam þvkkt 
stofnun fóðurtrvggingarsjóðs.

5. gr.
Xú er fóðurtryggingarsjóður löglega stofnaður samkvæmt 2., 3. og 4. gr., 

og á liann þá rétt á því framlagi úr rikissjóði til sýslunnar, sem um gelur í 1. gr., 
en þó aldrei meira en þvi neiniir, sem sýsluhúar leggja fram  sjálfir.

6. gr.
Stjórn hvers fóðurtryggingarsjóðs skal skipuð þrem  m öim um . Kýs sýslu- 

nefnd tvo, en sá þriðji skal skipaður af landbúnaðarráðherra, að fengnum til- 
lögmn Búnaðarfélags íslands, og er lumn form aður.

7. gr.
Sýslunefnd ákveður iim heim tum enn sjóðsgjalda, og má fela það oddvitum  

hreppanna. Innlieimtumenn afhenda sjóðsstjórninni gjöldin, og skal hún sjá um, 
að sjóðurinn sé ávaxtaður á tryggan liátt, og aldrei má festa liann þannig, að 
hann sé ekki lil í handhæru fé á haustnóttum.

Reikningsár fóðurtryggingarsjóða sé m iðað við 1. sept. Sjóðsstjórnir semja 
reikninga fóðurtryggingarsjóða og senda þá til ríkisstjórnarinnar fyrir  1. nóv., 
og skulu þeir endurskoðaðir m eð landsreikningunum .

í reikningum fóðurtryggingarsjóða skal halda sérreikning fyrir hverja jörð 
i sýslunni, og skal á honuin sjáðst, hvað goldið er í sjóðinn vegna þess búf jár, sem 
fram fleytt er á jörðinni, og á jarðarhluta hvers hónda, séu þeir fleiri en einn. 
A sama hátt skal sjást, hvað hver hóndi fær að láni úr sjóðnum  eða þiggur sem 
styrk. A 5 ára fresti skal endurgreiða ábúendum þeirra jarða, sem ekki hafa 
þurft að nota sjóðinn, hálff framlag þeirra í liann fvrir umrætt árahil.

Verði ábúendaskipti á jörð. má á sama liátt endurgreiða fráfarandi áhúanda 
hálft framlag lians í sjóðinn, enda séu þá öll sömu skilyrði til staðar, önnur en 
færri ára ábúð.

Ákvæði þriðja og fjórðu  málsgreinar koma þó ekki til framkvæmda þar, 
sem svo er ákveðið i samþvkkt, að fóðurtryggingarsjóð megi ekki skerða.

8. gr.
Stjórnir fóðurtryggingarsjóða skiilu á hverju hausti afla sér hjá forðagæzlu- 

mönnum glöggs yfirlits 11111 ásetning, hver í sinu iimdæmi. Sé nokkur ástæða til 
að ætla, að einhverja húfjáreigendur iiman umdæmisiiis skorti féiður handa 
húfé sínu á komandi vetri, og sé ekki liægt að tryggja ásetningu þeirra á annan 
liátt, skal sjéiðsstjórnin verja sjóðnm n til kaupa fóðurhætis, og geyma hann á 
þeim stöðuni í sýslmini, sem hagkvæmast er fvrir  húfjáreigendur.

9. gr.
Þegar fóðurskortur verður, úthlutar sjóðsstjéirnin fóðurhæti til þeirra 

hreppa, sem verst eru staddir. Þessi úthlutun fer fram  að fengnum tillögum forða-



gæzlumanna, og sjá hreppsnefndir um útlilutunina, liver innan síns hrepps. F óð- 
urbætirinn skal lánaður vaxtalaust, en sjá skal lircppsnefnd um fulla  greiðslu 
á andvirði hans, eigi síðar en 14. ágúst sum arið eftir að fóðurbæ tirinn var lán- 
aður. Um trygging fyrir andvirði fóðurbætis til handa hreppsnefndum sé ákveðið 
í samþykkt.

10. gr.
Stjórn fóðurtryggingarsjóðs er Iieimilt, ef samþykkt kveður svo á, að semja 

við verzlanir héraðsins, eina eða leiri, um að þær byrgi sig af fóðurvörum , eftir 
því sem sjóðsstjéirnin telur nauðsynlegt, og annist öll útlán vörunnar og inn- 
lieimtu á andvirði hennar, gegn því að sjóðsstjórnin sjái hlutaðeigandi verzhm- 
11111 fyrir vaxtalausu láni úr sjóðnum  í allt að 8 mánuði til fóðurvörukaupanna.

11. gr.
Nú verður almennur fóðurskortur vegna óvenjulegra vetrarharðinda, og 

er þá sjóðsstjórninni heimilt, með samþykki sýslunefndar og að fengnum  til- 
lögum  viðkom andi hreppsnefndar, að láta nokkuð af fóðurforða  sjóðsins endur- 
gjaldslaust til þeirra hænda, sem verst eru staddir með fóðurforða  og efnahag, 
enda sé sannað, að ásetning þeirra að haustinu hafi ekki verið verri en í með- 
allagi.

A sama liátt má hæta tjón á fóðri, sem einstakir bændur verða fyrir, svo 
sem ef hey brenna, ef vatn eyðir lievi o. fl. Þó má aldrei bæta þann skaða m eira 
en að \r, hluta, að dóm i forðagæ zlum anna og hreppsnefndar, og því aðeins, að 
minnst heildarforðans liafi eyðilagzt.

Aldrei má þó verja m eira en hálfm n höfuðstól sjóðsins til styrktar sam- 
kvæmt þessari grein.

12. gr.
Atviiinum álaráðuneytið (landhúnaðarráðherra) skal sem ja fyrirm ynd að 

samþvkkt fyrir fóðurtryggingarsjóði sýslufélaganna.
Sýslunefndir setja fóðurtryggingarsjóðum  sam þvkktir, sem skulu vera i 

samræmi við fyrirm ynd ráðuneytisins, og senda þær síðan ráðuneytinu til 
staðfestingar.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


