
Nd. 485. Breytingartillögur
við frumv. til jarðræklarlaga »g við brtt. á þskj. 165.

Frá Rjarna Asgeirssyni »g Páli Zóphóníassyni.
1. Við 8. gr. Niðurlag greinarinnar frá „frainkvæmd þeirra“ og út orðist svo: 

á þann liátt, sem liann telur bezt henta, unz önnur skipun er þar á gerð.
2. Við 11. gr.

a. Fyrir b- og e-lið komi einn stafliður. er orðist svo:
1). Býli, sem fengið befir samtals 1000—5000 kr., skal greiða 20ýí minna 

fyrir livert verk.
b. Fyrir „1000—3000“ í 5. málsgr. komi: 1000- 4000.
e. Við 5. málsgr. bætist: Akvæði b-liðs þcssarar greinar, svo og ákvæði 

liennar um beildarbámarksstyrk ná þó ckki lil nýbýla, sem reist bafa 
verið á óræktuðu landi á tímabilinu frá gildistöku jarðræktarlaganna 
frá 20. júní 1923 til gildislöku laga nr. 8 frá 1. febr. 1936, um nýbýli og
samvinnubyggðir. Hám arksslyrkur til þessara nýliýla má nema allt að
7000 kr. til livers býlis, enda liafi þau nýbýli ekki notið styrks samkv. 
lögum um nýbýli og sanivinnuliyggðir. 

d. í stað orðaima „Akvæði þetta nær þó ekki til þeirra búa“ í uppbafi 6.
málsgr. komi: Ekki nær ákvæðið um heildarhám arksstyrk heldur til
þeirra búa o. s. frv.

3. Við 25. gr. Síðasta málsgr. gr. orðist svo:
Styrkurinn nemi allt að lielmingi af kaupverði þeirra verkfæra, er 

talin eru i 1. og 2. tölul. þessarar greinar, en allt að % af kaupverði vél-



anna eða verkfæranna, sem talin eru í 3. og 4. tölul., en aldrei skal þó styrk- 
urinn fara yfir 400 kr. samtals til sama manns.

4. Við 6. lið brtt. á þskj. 465. Meginmál brtt. orðist svo:
Við fasteignamat skal meta, livað mikið býli liefir aukizt að verðmæti 

fyrir styrk, greiddan býlinu samkv. II. kafla þessara laga. Skal sá hluti 
styrksins færður í sérstakan dálk í fasteignamatsbók sem fylgifé býlisins 
og þó meðtalinn í matsverði þess samanlögðu. Telst fylgiféð sem vaxtalaust 
fram lag ríkissjóðs til býlisins, og er óheimilt að selja eða veðsetja þann 
hluta fasteignarinnar, sem matsverði styrksins nemur.

Við sölu jarða skal seljandi leggja fram  yfirlýsingu frá Búnaðarfélagi 
Islands um, hve mikils styrks býlið hefir notið frá því er lög þessi öðluðust 
gildi, og skal sú verðaukning, er af styrknum  leiðir, slir. undanfarandi 
málsgr., tilgreind sérstaklega í kaupsamningi.

Seljist býli vfir fasteignamatsverð jarðareiganda, að viðbættu virðingar- 
verði þeirra mannvirkja, er unnin liafa verið á jörðinni frá því er síðasta 
fasteignam at fór fram , skal verðhækkuninni skipt lilutfallslega eftir verð- 
hæð þeirri, er seljandi á í eigninni, og þvi verðmæli samanlögðu, sem metið 
er, að stafi af styrk samkvæmt lögum þessum. Ber seljanda að greiða 
þann liluta verðliækkunarinnar, er af styrknum leiðir, til lilutaðeigandi 
liæjar- eða sveitarsjóðs. Að því leyti sem söluverð jarðar er metið liækka 
af ástæðum, sem eru óviðkomandi þeim umbótum, er styrkur liefir verið 
greiddur til, skal sú verðhækkun undanþegin greiðslu til Jjæjar- eða sveit- 
arsjóðs.

Nú selst jörð fyrir neðan fasteignamatsverð, að viðliættu matsverði um- 
bóta, er gerðar liafa verið frá því er síðasta fasteignamat fór fram , og lækkar 
þá fylgifé jarðarinnar lilutfallslega.

Að því leyti sem meta þarf við sölu jarða umliætur, er gerðar liafa 
verið eftir að fasteignamat fór síðast fram , og meta og úrskurða af Iiverjum 
ástæðum verðhækkun stafar, skal slíkt m at fram kvæm t af 3 niönnum. 
Dómkveður sýslumaður eða bæjarfógeti 2 þeirra, en blutaðeigandi trúnað- 
arm aður Búnaðarfélags Islands skal vera oddamaður. Skal matskostnaður 
ákveðinn í m atinu og greiddur af seljanda.

5. Við 39. gr.
a. F yrir orðið „trúnaðarm anni“ í 1. málsgr. komi: trúnaðarmönnum.
b. Orðin „í sínu umdæmi“ falli niður.

6. Við ákvæði til bráðabirgða bætast tvær nýjar mólsgr. svo hljóðandi:
Akvæði a- og b-liðs 11. gr., svo og ákvæðin um heildarhámarksstyrk, 

koma fvrst til framkvæmda við útborgun jarðræktarstyrks árið 1938.
Ennfrem ur koma ákvæði 17. gr. fyrst til framkvæmda eftir að fast- 

eignamat 1940 hefir öðlazt gildi, og nær aðeins til þess jarðræktarstyrks, er 
greiddur hefir verið frá gildistöku þessara laga.


