
Nd. 368. Frumvarp til laga
um  stuðning til handa bændum , er tjón  hafa beðið af völdum  m æðiveikinnar.

F rá  landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Til stuðnings bændum , er tjón  hafa beðið af völdum  m æðiveikinnar, er ríkis- 

stjó rn inni heim ilt að framkv.æma á árinu  1938 þær ráðstafan ir, er hér segir:



a. Að verja til greiðslu upp í vexti af veðlánum  og upp í jarðarafg jö ld  leiguliða 
fjárupphæ ð, er nem ur allt að 150000 kr.

b. Að verja  til sýslu- og hreppavega á svæðinu fjárupphæ ð, er nemi allt að 
110000 kr.

c. Að verja til byggingar gróðurhúsa við jarðh ita , þó ekki y fir  % kostnaðar, 
s tofnstyrk , er nemi allt að 5000 kr., enda standi félagsskapur bæ nda að starf- 
seminni.

d. Að veita sty rk  til sto fnunar rjóm abúa, a llt að helm ingi kostnaðar.
e. Að greiða sty rk  til fram ræ slu  og túnaslé ttunar, er nem i allt að tvöföldum  

styrk, sem greiddur er til skurðagerðar og tú n aslé ttu n ar samkv. ja rð ræ k ta r- 
lögum, og til túnauka  allt að jafnháum  sty rk  og veittu r er sam kv. ja rð ræ k ta r- 
lögum. Auk þess greiðist lögm æltur ja rð ræ k ta rs ty rk u r.

2. gr.
Um ú th lu tun  fjá r  þess, sem um  getur í 1. gr., fer eftir reglum  þessarar g re inar:

a. Hver hreppsnefnd á svæðinu sk ipar einn m ann til þess að gera tillögur um 
ú th lu tu n  fjá rin s  að þvi er snertir þann hrepp.

b. Hver sýslunefnd á svæðinu sk ipar tvo m enn til þess að vera í ráðum  um  út- 
h lu tun  fjá rin s  að þvi er sn ertir þá sýslu.

c. L andbúnaðarráðherra  skipar, eftir tillögum  landbúnaðarnefnda Alþingis, 
þriggja m anna nefnd til þess að hafa á hendi ú th lu tu n  fjárins.
Þ eir m enn, sem hreppsnefndir skipa, gera tillögur til þe irra  m anna, sem hlut- 

aðeigandi sýslunefndir hafa  valið, um  stuðning til bænda sam kv. lögum  þessum, 
hver í sínum  hreppi.

Þ eir menn, sem sýslunefndir hafa valið, gera tillögur til nefndar þeirrar, sem 
landbúnaðarráðherra  skipar, um  stuðning til bæ nda í hlutaðeigandi sýslu.

Nefnd sú, er landbúnaðarráðherra  skipar, ú th lu tar, að fengnum  þeim tillögum , 
er að fram an  getur, m illi bæ nda fé því, sem er til um ráða sam kv. lögum þessum .

3. gr.
H reppssjóðir greiða kostnað þeirra  m anna, sem ræ ðir um  í a-lið 2. gr., sýslu- 

sjóðir kostnað þe irra  m anna, sem um ræ ðir í b-lið 2. gr„ og rik issjóður kostnað 
af starfi þ e irra r nefndar, sem um  ræ ðir í c-lið 2. gr.

4. gr.
Nefnd sú, er landbúnaðarráðherra  sk ipar samkv. 2. gr„ skal beita sér fy rir 

því, að lánssto fnan ir veiti þeim bændum , sem kom a u n d ir ákvæði laga þessara og 
eigi geta inn t af hendi afborganir að dómi hennar, greiðslufrest á afborgunum  
fy rir  árin  1937 og 1938.

5. gr.
B ændur þeir, sem lög þessi ná til, fá, án þess að greiða dráttarvexti, frest á 

greiðslu árg ja lda fv rir  árið  1937, þar til séð er, hvort og hve m ikinn sty rk  þeir fá 
sam kvæm t lögum þessum, og er óheim ilt að segja upp lánum  vegna þess d rá tta r. 

D rá ttu r á greiðslu jarðarafg ja lda  til sam a tím a varðar ekki m issi ábúðar.

6. gr.
L andbúnaðarráðherra setur, að fengnum  tillögum  þ eirra r nefndar, er hann 

skipar samkv. 2. gr„ reglugerð um  nánari fram kvæm d þessara laga.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
7. gr.



G r e i n a r g e r ð .
L andbúnaðarnefnd neðri deildar hefir haft mál þetta með höndum  undanfarið  

í sam ráði við rík isstjó rn ina  og í sam vinnu við landbúnaðarnefnd  efri deildar. 
H efir undirnefnd  ú r báðum  Iandbúnaðarnefndum  staðið að undirbúningi m álsins. 
F rum varp  það, sem nefndin ber hér fram , hefir síðan verið borið undir báðar land- 
búnaðarnefnd ir á sam eiginlegum  fundi, og hafa nefndarm enn allir tjáð  sig sam- 
þykka því i aðalatriðum . F rum varp ið  er að m estu byggt á tillögum , sem sam þykktar 
voru á fundi að Fornahvam m i i októherm ánuði siðastl., er só ttu r var af fu lltrúum  
bænda af því næ r öllu fjársýkisvæ ðinu, og sam hljóða þeim í m eginatriðum .

Efni frum varpsins er aðeins bráðabirgðaráðstafan ir, lögbundnar um eitt á r í 
senn, og eru þæ r tvennskonar:

1) Að kom a í veg fyrir, eftir því sem unnt er, að bæ ndur þurfi að yfirgefa ja rð ir 
sínar og bú, vegna þess að lánssto fnan ir gangi að veðum þeim, er þæ r eiga í 
jörðum  og búfjárleifum , vegna vanskila þeirra, er stafa af greiðsluþrotum  
bænda af völdum fjárpestarinnar, og

2) Að bæ ta nokkuð upp atvinnum issi bænda og búaliða á fjárpestarsvæ ðinu, er 
þeir hafa orðið fy rir  í missi fjárstofnsins, með því að gefa þeim kost á nær- 
tæ kri vinnu, svo sem jarðabótavinnu heim a við, með hæ kkuðum  styrk  til ákveð- 
inna jarð ræ ktarfram kvæ m da og auk innar vegavinnu í viðkom andi sýslum  og 
hreppum , með sérstöku fjárfram lag i til slík ra vegabóta. En allar þessar fram - 
kvæ m dir m iða auk þess að því að bæla nokkuð aðstöðu viðkom andi bænda 
og sveitarfélaga um  venjulegan b ú rek stu r í fram tíðinni og brey tta búnaðar- 
hætti, svo sem m jólkurfram leiðslu .
Þá m á og m innast á stvrk  til rjóm abúa og gróðnrhúsa, sem m iðar að því að 

Ivfta u nd ir ný ja fram leiðsluhæ tti á þessu svæði.
Um einstakar greinar í frv. skal tekið sérstaklega fram :

1) Þó að b-liður 1. gr. ræði eingöngu um stvrk til sýslu- og hreppavega og n. 
geri ráð  fv rir þvi, að honuni verði aðallega varið til þeirra, æ tlast hún til þess, 
að heim ilt sé að verja nokkru af honum  til þjóðvegakafla, ef svo er ástatt 
innan  e instakra  hreppa á sv.æðinu, að það er talið  bezt henta þar, vegna bóta á 
atvinnu eða alm ennra frainleiðsluskilyrða. E nnfrem ur, að þótt þar séu ein- 
göngu nefndar vegagerðir, þá megi að sjálfsögðu verja af því fé til sm ærri brú- 
argerða, sem nauðsvnlegar te ljast til þess að viðkom andi vegir komi að notum , 
eftir ákvörðunum  þeirra m anna, sem með þessi m ál fara.

2) A ukastv rkur sá til jarðabóta, sem veittu r vrði samkv. e-lið 1. gr„ er æ tlazt til, 
að sé að öllu óháður ákva»ðum jarð ræ ktarlaga, enda þótt s tv rk u r á einingu sé 
m iðaður við sty rk  þann, sem þar er ákveðinn. Æ tlazt er til, að það liggi und ir 
ákvörðun fram kvæ m darnefndar, hverjir kom a und ir ákvæði þessa liðs, en n. 
gerir ráð  fv rir  því, að nánari ákvæði um hann og annað af fram kvæm dum  
þeim, er í frv. greinir, verði sett í reglugerð, ef þurfa  þvkir.
N ánar i fram sögu.


