
Nd. 267. Frumvarp til laga
uni jarðakaup ríkisins.

Flm.: Páll Zóphóníasson, Bjarni Ásgeirsson, Emil Jónsson.
1. gr.

Heimilt er ríkisstjórninni að kaupa jarðir handa ríkissjóði eftir því, sem 
fyrir er mælt i lögum þessum.

2. gr.
Stofna skal sérstakan sjóð, sem nefnist jarðakaupasjóður rikisins. Tekjur 

sjóðsins eru:
a) Afgjöld af núverandi þjóð- og kirkjujörðum .
b) Afgjöld þeirra jarða, sem keyptar verða eftir lögum þessum.

3. gr.
Tekjum jarðakaupasjóðs skal verja til kaupa á jörðum, að uppfylltum þeim 

skilyrðum fyrir jarðakaupunum , sem lög þessi setja.
4. gr.

Skilyrði fjrrir því, að ríkið kaupi jörð, eru: 
a) Að ekki séu horfur á, að jörðin verði fyrir skemmdum af völdum náttúr- 

unnar, svo sem vatnsflóðum, skriðuhlaupum, landbroti o. s. frv., eða að 
líkur séu til þess, að hún i náinni fram tið leggist í eyði af öðrum ástæðum. 

h) Að tryggt sé, að jörðin byggist eftir lögum nr. 8 1. febr. 1936, um erfða- 
ábúð og óðalsrétt, sbr. þó 8. gr.

c) Að kaupverðið fari ekki fram  úr þeim fasteignaveðslánum, er á jörðinni 
hvíla við opinbera sjóði og lánsstofnanir, og aldrei yfir fasteignamat.
Þó er ríkisstjórninni lieimilt að kau])a jarðir, enda ])ó að minna hvíli á 

þeim af fasteignaveðslánum við opinbera sjóði en nem ur sanngjörnu kaupverði 
þeirra, ef tekjur jarðakaupasjóðs hrökkva fyrir meiri jarðakaupum  en bjóðasl 
samkvæmt ákvæðum fyrri málsgr. þessa stafl., en aldrei má þó kaupverðið vera 
hærra en fasteignamátsverð.

5. gr.
Þyki ríkisstjórninni ekki nægilega upplýst um ásigkomulag jarðar, sem 

hoðin er til kaups, getur hún leitað álits Búnaðarfélags íslands um jörðina og 
staðhætti alla. Að fengnu áliti þess ákveður ríkisstjórnin, hvort af kaupunum 
verður eða ekki.

6. gr.
Greiðslum fyrir þær jarðir, sem ríkið kaupir eftir lögum þessum, skal að 

jafnaði haga svo, að jarðakaupasjóður tekur að sér greiðslur áhvílandi fast- 
eignaveðslána i opinberum sjóðum, eftir því sem á stendur og um semst við 
viðkomandi lánsstofnanir.



7. gr.
Landbúnaðarráðherra getur falið sérstökum manni mnsjón með jarðakaup- 

11111 ríkisins, eftirlit með þjóð- og kirkjujörðum , reikningshald jarðakaupasjóðs, 
svo og aðrar framkvæmdir, er af lögum þessum leiðir.

8. gr.
Þ rátt fvrir ákvæði laga nr. 8 1. fehr. 1936, um erfðaáhúð og óðalsrétt, er 

leyfilegt að hyggja jarðir, sem keyptar eru eftir lögum þessum, l f í  hærra en 
getur í 2. gr. þeirra laga, meðan ó þeim livíla fasteignaveðslán, sem eru svo há, 
að vextir þeirra eru hærri en nem ur afgjaldinu, reiknuðu eftir 2. gr. laga nr. 8 
1. fehr. 1936, um erfðaáhúð og óðalsrétt.

9. gr.
Reikningsár jarðakaupasjóðs er almanaksárið. Yfirskoðunarmenn lands- 

reikninganna skulu endurskoða reikninginn.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

11. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld: 1. tölul. 21. gr. laga nr. -16 frá 16. nóv. 

1907, um laun sóknarpresta. Akvæði 1. tölul. 2. gr. laga nr. 17 frá 13. júní 1925, 
um Ræktunarsjóð íslands, að því er snertir tekjur af þjóðjörðum, svo og önnur 
lagaákvæði, er kunna að koma í bága við lög þessi.

IG r e i n a r g e r ð .
Flestum iiiun það ljóst, að gcgnum jarðasölu og jarðakaup hefir fjármagnið 

mjög flutzt ú r sveitum landsins til kaupstaða og kauptúna, og að sama skapi 
hefir gjaldgeta þeirra minnkað, sem í sveit búa. Yenjan liefir verið sú, að þeir, 
sem liætt hafa húskap og selt jarðirnar, hafa flutzt húferlum til kaupstaðanna, 
með verð jarða og búa með sér að meira eða minna leyti, en þeir, sem við hafa 
tekið, keypt að meslu fyrir lánsfé og því orðið veikari stoð í sveitarfélaginu en 
hinir voru. Þannig er dæmi til um að á síðustu 15 árum  hefir ú r einni sveit i 
námunda við Reykjavík flutzt á þennan hátt um hálf milljón króna að verðmæti, 
mest til Reykjavíkur. Svipaða sögu liafa fleiri sveitarfélög að segja. Allir munu 
skilja, hvaða þýðingu slík blóðtaka hefir fyrir þau sveitarfélög, sem fyrir þessu 
verða. Lög frá síðasta þingi um erfðaábúð og óðalsrétt voru meðal annars sett 
til að hindra slíkan fjárflutning úr sveitunurn í framtíðinni, og að því sama 
miðar þetta frum varp.

Það má einnig telja mjög vafasamt, að öryggi bænda um búskaparafkomu 
liafi aukizt með hinni auknu sjálfsábúð. Fjöldi hænda hefir til þessa orðið að 
yfirgefa jarðir og bú einmitt af því, að þeir hafa ráðizt í dýr jarðakaup, og horf- 
urnar munu vera allt annað en glæsilegar í því efni eins og sakir standa. Ur 
jiessu er frum varpinu einnig ætlað að bæta, að minnsta kosti að einhverju leyti.



Eins og frum varpið ber með sér, er ætlazt til þess, að afgjaldi núverandi 
þjóð- og kirkjujarða verði varið til að standa undir kaupunum, og er það aðal- 
iega hugsað þannig, að með þeim verði grciddur mism unur á afgjöldum þeirra 
jarða, er keyptar eru, og ársgreiðslum af lánum þeim, er á þeim hvila og þeim 
verður látið fylgja við kaupin.

Xú munu afgjöld þjóð- og kirkjujarða vera 11111 90000 kr. Hve niiklum hluta 
jarðarafgjaldanna yrði varið til jarðakaupa eftir frum varpinu, fer vitanlega 
eftir því, liversu mikið framhoð verður á jörðuni, og eftir öðrum atvikum, og 
verður fram kvæm daratriði í höndum þeirra stjórnarvalda, sem með málið fara.

X’ánar í framsögu.


