
Nd. 31. Frumvarp til jarðræktarlaga.
Flm .: Þ orste inn  Briem, Stefán Stefánsson.

I. KAFLI 
Um s tjó rn  ræ ktunarm ála.

1. gr.
A tvinnum álaráðuneytið  (landbúnaðarráðherra) hefir á hendi æðstu stjó rn  allra 

ræ ktunarm ála.

2. gr.
Búnaðarfélag ís lands hefir á hendi um sjón með fram kvæm d þeirra  ræ ktunar- 

m ála, sem lán eða sty rk u r er veittu r til sam kvæm t lögum  þessum , enda sé skipulag 
þess og starfsreg lu r í sam ræm i við ákvæði laganna.

3. gr.
S törf þau, sem Búnaðarfélagi íslands eru falin  í lögum þessum , annast búnaðar- 

m álastjó ri með aðstoð ráðunau ta  og trúnaðarm anna u nd ir um sjón s tjó rn ar félagsins.
Greini búnaðarm álastjó ra  og stjó rn  félagsins á um, hvernig sk ilja  beri lög og 

reglugerðir um  þau mál, er félagið fer ineð í um boði rík isvaldsins, m á skjóta 
ágreiningnum  til landbúnaðarráðherra , er fellir fu llnaðarú rsku rð  um  m álið.

4. gr.
Hvert búnaðarsam band ræ ður trúnaðarm ann  (og fleiri en einn, ef nauðsyn k re fu r) 

í sam ráði við stjó rn  B únaðarfélags Islands, er hafi á hendi leiðbeiningar, m ælingar, 
skýrslugerð og eftirlit með þeim fram kvæm dum , sem s tv rk ta r eru  sam kvæm t lögum 
þessum , u nd ir y firs tjó rn  B únaðarfélags fslands.

B únaðarfélag íslands gefur ráðunau tum  og trúnaðarm önnum  erindisbréf sam- 
kvæ m t lögum  þessum. B únaðarm álastjóri hefir eftirlit með því, að trúnaðarm enn 
ræ ki vel stö rf sín. Skal hann  í því skyni fela ráðunau tum  B únaðarfélags fslands að 
athuga ú ttek t og m æ lingar þe irra  uinbóta, er sty rks n jóta, eftir því sem þurfa þykir. 
R áðunau tarn ir skulu gefa skriflega skýrslu  um  athugan ir s ínar í hvert sinn.

Telji B únaðarfélag fslands, að starfi trúnaðarm anns sé í e inhverju  ábótavant, 
getur það óskað þess, að þegar sé ú r  því bætt, og ef m ik lar sak ir eru, skal v ík ja 
honum  frá  starfi.

Greiðslur fy rir s tö rf sín fá trúnaðarm enn  frá  búnaðarsam böndunum , eftir regl- 
um, sem B únaðarfélag íslands setur i sam ráði við þau.

5. gr.
í hverjum  hreppi eða bæ jarfélagi skal vera eitt búnaðarfélag. H eim ilt er þó, að í 

hreppi séu tvö búnaðarfélög, ef sérstakar ástæ ður mæla með því og Búnaðarfélag 
íslands sam þykkir.

S tjórn  búnaðarfélaga skal skylt að halda ský rslu r og reikninga, eftir því sem stjórn  
Búnaðarfélags íslands ákveður. Sam rit a f skýrslum  þessum  og reikningum  skal senda 
hlutaðeigandi búnaðarsam bandi.

6. gr.
Hver sá, er n jó ta  vill sty rks sam kvæm t lögum  þessum, verður að vera félags- 

m aður í búnaðarfélagi þess hrepps eða bæ jar, þar sem hann  á lögheim ili. Heim ilt er 
þó, með sam þykki B únaðarfélags íslands, þeim  bænduin, er vegna landshátta  eiga 
e rfitt með að vera í búnaðarfélagi síns hrepps, að vera í búnaðarfélagi næ stu sveitar.



7. gr.
K jósa skal til búnaðarþ ings innan  hvers búnaðarsam bands. Um kosn ingarré tt 

og kjörgengi til búnaðarþings, svo og um tölu fu lltrúa , fer eins og fy rir er m æ lt í lög- 
um  B únaðarfélags íslands.

8. gr.
Nú kýs B únaðarfélag íslands að hæ tta  um sjón með fram kvæ m d þessara laga, og

skal þá landbúnaðarráðherra  sjá um  fram kvæm d þeirra  á þann hátt, sem hann  telu r
bezt henta, unz ö nnur skipun er þ ar á gerð.

II. KAFLI 
Um sty rk  til ja rð ræ k ta r og húsabóta.

9. gr.
T il fram kvæ m da þeirra  í ja rð ræ k t og húsabótum , sem ta ldar eru  í þessari grein, 

skal greiða sty rk  ú r rik issjóði sem hér segir:
I. a. Þvaggryfjur, a lsteyp tar ú r  já rn b en tri steinsteypu .............  kr. 10,00 á m 3

b. — steyp tar með vel ty rfðu  já rn þ ak i ....................................  — 5,50 —
c. Á burðarhús, alsteypt ....................................................................... — 7,00 —
d. — steypt með já rn þ ak i ................................................................  — 5,00 —
e. — og safnþræ r ú r  öðru efni    .................................................  — 1,50 —
f. H augstæði með steyptu undirlagi og 1 m. v e g g ju m   — 3,00 á m 2

II. a. Skurðir, dýpt 1 m etri og g rynnri .............................................  — 1,70 á 10 m 3
b. — dýpt 1 m etri til 1,5 m etra ...................................................  — 2,00 —
c. — dýpt y fir  1,5 m etra  .................................................     — 2,50 —
d. Lokuð grjótræ si. dýpt 1,1 m etri og dýpri ..............................  — 2,50 á 10 m
e. V iðarræ si ............................................................................................ — 2,00 —
f. H nausaræ si .......................................................................................  — 1,00 —
g. P ipuræ si ...................................................................................   — 2,50 —

III. a. Þ ak slé ttu r í nýræ kt ....................................................................  k r. 2,00 á 100 m 2
b. G ræ ðisléttur í nýræ kt ....................................................................  — 1,70 —
c. Sáðsléttur í nýræ kt, eins á rs  jarðvinnsla  ..............................  — 2,00 —
d. — í nýræ kt, tveggja ára  ja rðv innsla  ......................................  — 2,50 —
e. — í nýræ kt, þriggja á ra  jarðv innsla  ...................................... — 3,00 —
f. Þ ak slé ttu r i tún i ...............................................................................  — 2,00 —
g. G ræ ðisléttur í tún i ........................................................................... — 1,70 —
h. Sáðsléttur í túni, eins á rs  ja rðv innsla  ..................................  — 2,00 —
i. — i túni, tveggja á ra  ja rð v in n s la ..............................................  — 2,50 —
j. — í túni, þriggja á ra  j a rð v in n s la ..............................................  — 3,00 —
k. F ullkom in  endurræ k tun  i túni, sem ekki hefir verið unn-

ið sam kv. III. d, e, i eða j lið, enda fari endurræ k tunar- 
s ty rku r, að fy rra  sty rk  m eðtöldum , eigi fram  ú r  sty rk
fy r ir  þ ríu n n a r sáðsléttur ........................................................ — 1,00 —

1. M atju rtagarðar og sáðreitir ú r  óræ ktuðu landi eða þýfðu
tún i ....................................................................................................  — 2,00 —

m. G rjótnám  ú r  sáðreitum  og t ú n i ...................................................  — 1,00 á m 3
IV. G irðingar um  tún  og sáð re iti:

a. G addavírsgirðing fjárheld  1,10 m. og hæ rri ..........................  — 2,00 á 10 m
b. V írnetsgirðing, 6 strengja net með 1 gaddavírsstreng . . . .  — 2,50 —
c. — 5 strengja net með 2 gaddavírsstrengjum  ........................ — 2,50 —
d. G irðingar ú r  öðru efni, fjá rh e ld ar .............................  — 2,00 —



V. a. Þ urrheysh löður stevptar með steinþaki eða já rnþak i . . . .  kr. 1,50 á m 3
b. — ú r öðru efni með já rn þ ak i ................................................... — 0,75 —
c. V otheyshlöður ú r  já rn b en tri steinsteypu með já rn þ ak i . .  — 5,00 —
d. — ú r ó járnben tri steinsteypu með já rn þ ak i ......................... — 3,00 —
e. — ú r öðru efni með já rn þ ak i .................................................. — 0,75 —
E kki veitist s ty rk u r ú t á m inni þurrheysh löður en 50 m 3 að rúm m áli fy rir  neð

an  ris.
S ty rku r til haugstæ ða veitist því aðeins, að til sé nægilega stó r safnþró fyrii 

kúaþvag á býlinu.
Þar, sem grjó t e r verðm ætt til sölu, greiðist eigi s ty rk u r fy rir  grjótnáin.

10. gr.
Af styrk  þeim, sem talinn  er í 9. gr., renna 5% til hlutaðeigandi búnaðarfé- 

lags til sam eiginlegra félagsþarfa.

11. gr.
Nú hefir jö rð  eigi kúgæ fan heyskap a f véltæ ku tún i eða áveitulandi, sem svarar 

fóðurgildi m eðaleftirtekju  6 ha. túns að dómi B únaðarfélags íslands, og greiðist 
ábúanda hennar þá 20% uppbót á styrk  fy rir  fram ræ slu  til tú n ræ k ta r og fy rir  sáð- 
sléttu r á árunum  1938— 1948 þar til náð er greindu m arki.

Ákvæði þetta næ r aðeins til ja rð a  sam kvæm t skilgreiningu 1. gre inar ábúðar- 
laga, nr. 87 19. jan . 1933, og er uppbótin  því skilyrði bundin , að a llu r frágangur 
verksins, um  fram ræ slu  og jarðv innslu  og annað, sé fu llkom inn að dómi Búnaðar- 
félags íslands.

12. gr.
H ám arkssty rku r til hvers býlis m á nem a:

T il byggingar safngryfja  og haughúsa allt að kr. 2000,00 
og til þurrhevshlöðubygginga kr. 750,00.

H ám arkssty rku r á ári til ja rð ræ k ta r fv rir  hvert lögbýli, sein fengið hefir innan 
við 6000 k r. í sty rk  til ræ ktunar, m á nem a allt að kr. 600,00.

Nú hefir býli fengið 6000 k ró n u r í stv rk  til ja rð ræ k ta r, og m á árshám ark ið  þá 
nem a allt að 300 krónum .

Hám arksákvæ ði þessi taka ekki til votheyshlöðubygginga eða fram ræ slu.
H ám arkssty rku r á ári til einstaklinga, er eigi hafa lögbýli til ábúðar og fengið 

hafa innan  við 3000 k r. í sty rk  til ræ k tunar, iná nem a allt að 300 krónum .
Hafi m aður, sem eigi hefir lögbýli til ábúðar, fengið 3000 kr. í ja rð ræ k ta r- 

styrk, m á s ty rk u rin n  nem a allt að 150 k r. á ári.
Nú er jö rð  skipt i tvö eða fleiri lögbýli, og sk iptist þá upphæð þess styrks, er 

hún hefir fengið sam kvæm t 9. og 11. grein, m illi býlanna eftir m ati trúnaðarm anns 
Búnaðarfélags íslands, og fer þá um  fram haldsstv rk  til hvers býlis sam kvæm t 
því m ati.

Séu býli sam einuð í ábúð eins m anns, skal leggja sam an ja rðabó tasty rk  þann, 
er þau hafa notið, og veitist þeim síðan sty rk u r sein eitt býli væri.

Í3. gr.
Enginn sty rk u r greiðist til ja rð ræ k ta r á landi, sem æ tla má, að tekið verði á 

næ stu 20 áriun  eftir að verkið var unnið til lóða u nd ir hús, fiskreiti eða annars 
þess, sem ekki á skylt við jarð ræ kt.

14. gr.
R íkissjóður greið ir B únaðarfélagi Islands árlegt fram lag til kerfisbundinna jarð - 

vegsrannsókna og tilrau n a  i hverri grein ja rð ræ k ta rin n a r og í þeim jarðvinnsluað- 
ferðum , er þar að lúta, og skal fram lag þetta ákveðið í fjárlögum , að fengnum  til- 
lögum tilraunaráðs B únaðarfélags Islands.



Skal miða reglui* um gerð og tilhögun stv rkhæ fra jarðabó ta við n iðurstöður 
liiraunanna, eftir því sem fæ rt þyk ir á hverju in  tima.

15. gr.
Þ eir ábiiendur þ jóðjarða og k irk ju ja rð a , sem ekki eiga kost á ábúð sam- 

kvæm t lögum nr. 8 1. febr. 1936, um  erfðaáhúð og óðalsrétt, eða óska eigi að taka 
ábúð sam kvæm t þeim iögum, mega vinna jarðarafg ja ld ið  af sér með þeim jarða- 
bótum , sem stv rk ta r eru  sam kvæm t 9. gr., og rc iknast þæ r þeim til afgjaldsgreiðslu 
tvöfalt hæ rra  en neinur þeim stvrk, er þeirn ella bæri eftir 9. og 11. grein.

Með jarðarafg ja ld i telst í þessu sam bandi afgjald  eftir a ilar landsny tja r og 
lilunnindi, sem jö rðu  fylgja, þó metið sé sérstaklega. Um ja rðabó tastv rk  til leigu- 
liða á greindum  jörðum  fer að öðru levti eftir ákvæðum  laga þessara.

III. KAFLI 
Um félagsræ ktun.

16. gr.
Rétt eiga m enn að stofna félag um :

a. Að útvega land og fram kvæ ina á því félagsræ ktun til sto fnunar nýbýla eða sam- 
vinnubyggða.

b. Að útvega íbúum  kaupstaða eða kaup túna og sveitaþorpa land til ræ k tunar og 
fram kvæm a félagsræ ktun á því, enda sé trvggt, að dómi h reppsnefndar eða 
b æ jarstjó rnar, að hver félagsm aður geti fengið sinn hlu ta af ræ ktunarland inu  
til eigin nota til eignar eða á erfðaleigu.

c. Að kom a á sam eiginlegum  ræ ktunarfram kvæ m dum  á landi tveggja eða fleiri 
lögbýla, þar sem aðstaða við fram ræ slu  lands eða ja rðv innslu  gerir félags- 
ræ ktun  a'skilega, að dómi B únaðarfélags íslands.
Jarðræ ktarfé lög , sem ekki geta hevrt und ir a-, b- og c-lið þessarar greinar. 

skulu því aðeins n jó ta þess ré ttar, e r 17. gr. ásk ilu r þessum  félögum, að þau hafi 
eignarum ráð eða varanleg leiguliðanot á landi til ræ k tunar, að í sam þykkt sé ákveðin 
aðstaða hvers einstaks félagsm anns til ræ k tunarinnar, og að Búnaðarfélag íslands 
mæli með því, að félögunum  sé veittu r sá ré ttu r.

17. gr.
Þau félög, sem stofnuð eru sam kvæint þeim tilgangi, er í 16. gr. getur, og full- 

nægja að öðru leyti skilvrðum  laga þessara, skulu n jó ta stv rks fy rir  hvern  félags- 
m ann samkv. ákvæðum  9. gr. þessara laga.

18. gr.
Þeir, er hafa ákveðið að stofna félag sam kvæm t 16. grein, skulu á stofnfundi 

setja því sam þvkkt.
í sam þykkt skulu vera ákvæði um :

a. N afn félagsins, heim ilisfang þess og varnarþing.
b. M arkmið félagsins og fy rirhugaðar fram kvæm dir.
e. A tkvæðisrétt á félagsfundum , vald og verksvið félagsfunda, skilvrði fy rir  lög- 

inæti þeirra og hvenæ r aðalfund félagsins skuli halda á r  hvert.
d. Hvernig stjó rn  skuli skipuð og vald hennar í félagsm álum , svo og um kosninga- 

tilhögun og k jörtím abil.
e. H verjar landareignir félagið hafi til um ráða, ef fengnar eru, svo eigi verði mn 

villzt.
f. Reikninga, bókhald  félags og endurskoðun.
g. S jóðstofnanir og heim ildir til lántöku.
h. Abyrgð meðlima vegna skuldbindinga félagsins.



i. B reytingar sam þykkta, viðauka þeirra  og félagsslit og hvernig  eignum  félags-
ins skuli ráðstafað.

Sam þj'kkt félags skal vera staðfest a f atv innum álaráðuneytinu , að feng- 
inni umsögn B únaðarfélags íslands.

19. gr.
Ræktunarfélög, stofnuð sam kvæm t ákvæðum  þessara laga, skulu skrásett. At- 

vinnum álaráðuneytið  ákveður, að fengnum  tillögum  B únaðarfélags íslands, hvernig 
skrásetning skuli haga, og læ tur gera evðublöð u nd ir tilkvnn ingar til skrásetningar.

20. gr.
Nú er félag stofnað sam kvæm t ákvæðum  þessa kafla, en nauðsynlegt þykir 

vegna fé lagsræ ktunarinnar, að dómi B únaðarfélags íslands, að gera fram ræ sluskurði, 
eða annað ja rð rásk  á landi ja rð a r utanfélagsm anns, og skal félaginu þá heim ilt að 
láta vinna verkið, enda fari um  fram kvæm d þess og bæ tur eftir ákvæðum  vatnalaga.

21. gr.
Nú þ yk ir hreppsnefnd hæ tta á, að þau ræ ktunarlönd , er í 16. gr. getur, kom ist 

við eigendaskipti á fá rra  m anna hendur, svo að þrengist um  ræ ktunarlönd  fy rir  aðra 
hreppsbúa, og getur h ú n  þá fy rir  hönd hreppsins k rafiz t fo rk au p sré tta r á löndun- 
um, á sam a h á tt og lög m æla fy rir  um  fo rkaupsré tt á jörðum .

B æ jarstjó rn ir i kaupstöðum  hafa og sam a ré tt að því er tek u r til ræ k tunarlanda 
innan lögsagnarum dæ m is kaupstaðar.

IV. KAFLI 
Um verkfæ rakaupasjóð.

22. gr.
Greiða skal árlega ú r  rík issjóði til verkfæ rakaupasjóðs kr. 80000,00. Upphæð 

þessi sk ip tist m illi a llra  hreppabúnaðarfélaga, að hálfu  eftir lögbýlafjölda og að 
hálfu  eftir tölu jarðabó tam anna í búnaðarfélögunum  á r  hvert.

Sú upphæð, er sjóði hvers hreppsbúnaðarfélags ber sam kvæint þvi, er að ofan 
getur, skal vera séreign hvers félags.

23. gr.
T ilgangur sjóðsins er að létta und ir með bændum , einstökum  eða fleirum  í fé- 

lagi, svo og búnaðarfélögum  til að eignast vélar og verkfæ ri, sem í 1.—4. lið 24. gr. 
getur. Heim ilt er og að veita kvenfélögum  stvrk  ú r  sjóðnum  til kaupa á áhöldum , 
sem tilgreind eru  í 3. lið 24. gr.

24. gr.
Heim ilt er að leggja fram  fé ú r sjóðnum  til kaupa á:

1. H estaverkfæ rum  til ja rð y rk ju , forardæ lum , verkfæ rum  til grjó tnám s, svo og
vélum  og verkfæ rum  vegna garðyrk ju  og kornræ ktar.

2. H eyvinnuvélm n, svo sem sláttuvélum , rakstrarvélum , snúnings- og múgavélum .
3. Tóvinnuvélum  til heim ilisiðnaðar, svo sem handspunavélum , prjónavélum  og

vefstólum .
4. D ráttarvélum  með tilheyrandi verkfæ rum , svo og ininni skurðgröfum .

S tvrkurinn  nemi allt að helm ingi a f kaupverði þeirra  verkfæ ra, er ta lin  eru  í
1. og 2. tölulið  þessarar greinar, en allt að 1j a f kaupverði vélanna eða verkfæ r- 
anna, sem talin  eru  í 3. og 4. tölulið.

Skulu þeir bæ ndur ja fn an  ganga fv rir um  styrkveitingu, sem áður hafa fengið 
m innstan styrk.



25. gr.
S ty rku r til kaupa á drá ttarvélum  og skurðgröfum  veitist aðeins búnaðarfé- 

lögum, einu eða fleirum  í félagi.
E r s tv rk u rin n  þessum  skilyrðum  bundinn ;

1. Að B únaðarfélag íslands telji áhöldin  félaginu nauðsynleg.
2. Að áður sé fullnægt beiðnum  uni sty rk  á þeim verkfæ rum , er í 1.—3. lið 24. gr. 

getur.
3. Að kaupin  hafi verið sam þykkt á alm ennum  fundi í hlutaðeigandi félagi eða 

félögum.
4. Að félagið tryggi sér nauðsynleg hús y fir áhöldin, starfræ ki þau og selji þau 

ekki til e instakra m anna eða félaga, nem a með sam þvkki fé lagsfundar og Bún- 
aðarfélags íslands.

26. gr.
U m sóknir um  styrk  ú r  sjóðnum  skal senda stjó rn  hlutaðeigandi búnaðarfélags, 

sem r ita r  þær, ásam t áliti sínu, i gerðabók félagsins, og sendir þæ r svo, ásam t 
umsögn sinni, til B únaðarfélags íslands, sem fellir fu llnaðarú rsku rð  um  um sókn- 
irn a r og útvegar verkfæ rin.

27. gr.
Nú er fé fy rir  hendi i verkfæ rakaupasjóði, og er þá B únaðarfélagi Islands 

heim ilt að veita þeim  búnaðarfélögum , er þess hafa  sérstaklega þörf, lán ú r  sjóðn- 
um til verkfæ rakaupa. Upphæð lánsins m á nem a allt að tveggja síðustu á ra  tillagi 
til h lutaðeigandi búnaðarfélags ú r  sjóðnum . L ánin  skulu að fu llu  endurgreidd á 
næstu tveim  árum .

28. gr.
R eikningshald verkfæ rakaupasjóðs og innheim tu lána hans annast B únaðar- 

félag íslands, og læ tur það hverju  búnaðarfélagi árlega í té sam rit a f viðskiptum  
þess við sjóðinn. R eikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir a f  endurskoðendum  
Búnaðarfélags Islands.

V. KAFLI 
Um vélasjóð.

29. gr.
Ríkið kaupi, starfræ ki og geri tilrau n ir með vélknúnar ja rð ræ k ta rv é lar og 

skurðgröfur, sem ætla má, að hæfi hérlendum  staðháttum , að dómi Búnaðarfélags 
Islands.

30. gr.
Rikið greiði vélasjóði nú þegar 50000 krónur.
Skoðast þetta sein stofnfé sjóðsins, ásam t núverandi eignum  hans.
Auk þess greiðir rík issjóður vélasjóði rekstrarfram lag , sem ákveðið skal ár- 

lega í fjárlögum .
3L gr.

Heim ilt er að verja  nokkru  a f stofnfé sjóðsins til ú tlána vegna vélakaupa i 
þágu landbúnaðarins. Setur landbúnaðarráðuneytið  reg lur um lánastarfsem i sjóðs- 
ins, að fengnum  tillögum  B únaðarfélags tslands.

Því, sem ekki e r varið  til ú tlána af stofnfé sjóðsins, skal einungis varið  til 
kaupa á vélum þeim, sem í 29. gr. getur, og til starfræ kslu  þeirra, m eðan tilrau n ir 
standa vfir.

32. gr.
Kaup ó stóriim  skurðgröfum  til tilrauna skulu því aðeins gerð, að þ ö rf sé á 

þeim til m eiri h á tta r  fram ræ slu  og þ u rrk u n ar, að dómi B únaðarfélags Islands.
Nú reynist skurðgrafa nothæf, og skal þá rik issjóður kaupa hana af vélasjóði.



33. gr.
B únaðarfélag íslands hefir um sjón og e ftirlit með skurðgröfum  rík isins, en 

atv innum álaráðuneytið  setur reg lur um starfræ kslu  þeirra, að fengnum  tillögum  
Búnaðarfélags Islands.

B únaðarfélag íslands annast kaup  á véium og skurðgröfum  fy rir  vélasjóð og 
sér um, að þæ r verði reyndar til h lítar.

34. gr.
L andþurrkunar- og áveitufélag, sern stofnað er sam kvæm t fyrirm æ lum  vatna- 

Iaga, n r. 15 20. jú n i 1923, 4. og 8. kafla, hefir ré tt til að fá eina eða fleiri a f skurð- 
gröfurn rík isins lánaðar, svo fljó tt sein ástæ ður leyfa, enda hagi svo til, að hentugt 
sé að nota þar skurðgröfu, að dómi B únaðarfélags íslands.

R ikið lán ar sk u rðgrö fu rnar án  endurgjalds, greið ir allan  kostnað af flutningi 
þeirra milli v innustaða og fe lur Búnaðarfélagi íslands um sjón með rekstri og við- 
haidi þeirra.

35. gr.
Af kostnaði þeirn, er leiðir a f starfræ kslu  skurðgrafanna, þar jneð talið nauð- 

svnlegt viðhald þeirra, varah lu tir og vátrygging, greið ir rík issjóður Va, en - 3  skulu 
landeigendur leggja frain  sjálfir, eða útvega, um leið og verkið er fram kvæm t.

Verk þau, sem sty rk t eru  af rik inu  á þennan hátt, n jó ta ekki sty rks sainkvæm t
II. kafla þessara laga.

36. gr.
Allar no thæ far vélar sjóðsins, að rar en þær, er i 32. gr. getur, skal félögum eða 

einstaklingum  gefinn kostu r á að eignast með sanngjörnu  verði.

37. gr.
Búnaðarfélag íslands hefir á hendi reikningshald  vélasjóðs. R eikningar sjóðs- 

ins skulu endurskoðaðir a f endurskoðendum  B únaðarfélags íslands.

VI. KAFLI 
Um búferlaflutning.

38. gr.
Búnaðarfélag Islands felur trúnaðarm önnum  sinuin að alhuga og gefa skýrslur 

11111 þæ r ja rð ir, sem þeir telja, að séu i sérstaklega m ikilli hæ ttu  fy r ir  jarðspjöllum , 
svo sem sandfoki, skriðufalli, jökulh laupi eða lahdbroti o. s. frv.

E nnfrem ur skulu þeir gefa ský rslu r um þæ r jarð ir, sem liggja mjög illa við 
samgöngum, cða eru sérlega óhæ gar til búrekstrar.

39. gr.
Xú þvkir Búnaðarfélagi Islands ský rslu r trúnaðarm anna bera það með sér, 

að ja rð ir séu sérstaklega athugaverðar sem frain tíðarbýli, og skal það þá fela ein- 
hverjum  starfsinanni sínum , ásam t trúnaðarm ann i lilutaðeigandi búnaðarsam - 
bands og form anni búnaðarfélags hlulaðeigandi hrepps, að rannsaka ýtarlega ásig- 
kom ulag um ræ ddra jarða  og allt það, er þeir telja, að máli skipti, eftir nánari 
fyrirm æ lm n B únaðarfélags Islands.

Skýrslur nefndarinnar skal senda hlutaðeigandi hreppsnefnd og sýslunefnd til 
um sagnar. Leita skal og m nsagnar vegam álastjóra og póst- og síinam álastjóra um, 
hvort æskilegt megi telja, að byggð sé haldið við á jö rðum  þessuin vegna gistingar 
fy rir ferðam enn, eða sima- eða vegaeftirlits,



40. gr.
Telji B únaðarfélag Islands, að loknum  þessum  rannsóknuin  og að fengnu áliti 

þeirra  aðilja, er i 39. gr. getur, að jö rð  eða býli geti ekki talizt byggilegt til fram - 
búðar, skal það Ieggja m álið fy rir  ráðherra , sem ákveður, h vort veita skuli fram - 
vegis sty rk  samkv. II. kafla  laga þessara til um bóta á jörðinni.

E kki m á þó svipta jö rð  ræ k tu n arstv rk  gegn tillögum  h reppsnefndar og sýslu- 
nefndar.

41. gr.
Þegar ábúandi þ e irra r ja rð ar, sem svipt hefir verið ja rð ab ó tasty rk  sam kvæm t

40. gr„ fly tu r b u rt á aðra jörð  eða sto fnar nýbýli og jö rð in  leggst í eyði, er honum  
ré tt að láta ú ttek tarm enn  m eta hús hans á jö rð inn i til söluverðs. Nú reyn ist m at 
þetta u nd ir fasteignam atsverði húsanna, og greiðir rík issjóður þá ábúanda verð- 
m uninn. Y ilji ábúandi reisa nýbýli, skal rík issjóður og gefa honum  kost á nægilegu 
landi, að dómi B únaðarfélags íslands, til a fg ja ldslausrar lífstíðarábúðar.

Nú fe llur ábúandinn  eða ekkja hans frá  innan  30 á ra  frá  því, er hann  tók  ný- 
býlislandið til ábúðar, og skal þá sá n iðji hans eða erfingi, er teku r við ábúð þess, 
hafa  landið afg ja ldslaust það sem eftir er tim ans.

Að öðru leyti fe r um  ábúð og leigu á landinu eftir löguin nr. 8 1. febrúar 1936, 
um  erfðaábúð og óðalsrétt.

VII. KAFLI 
Um erfðaleigulönd.

42. gr.
B æ jarstjó rn ir í kaupstöðum  og h reppsnefnd ir i kauptúnum , sem eru  sérstök 

sveitarfélög, skulu áð u r en eitt á r e r liðið frá  því að lög þessi öðlast gildi, láta fara  
fram  endurskoðun á leigum ála a llra  ræ ktunarlóða í opinberri eign, sem leigðar hafa 
verið á erfðaleigu innan  takm arka um dæm isins. Skulu þeir fæ rð ir til sam ræ m is við 
ákvæði laga þessara, eftir því sem við verður kom ið, sam kvæm t reglum , er Búnað- 
arfélag íslands setur.

43. gr.
B únaðarfélag íslands getur falið bæ jarstjó rnum  í kaupstöðum  og hreppsnefnd- 

um í kauptúnum  að gefa ský rslu r um  land það, sem að áliti þeirra  liggur bezt við 
til ræ k tu n ar innan  takm arka kaupstaðarins eða kauptúnsins, og eigi eru  lík u r til, 
að á þurfi að halda til bvggingarlóða eða annara  fram kvæ m da en ræ ktunar. Þegar 
þ jóð jörð  eða k irk ju jö rð  liggur að landi kaupstaðar eða kauptúns, ná þessi ákvæði 
einnig til hennar. Skýrslum  þessum  skulu fylgja þæ r upplýsingar, sem B únaðar- 
félag Islands tiltekur.

44. gr.
Að fengnum  skýrslum  þeim, er í 43. gr. getur, gerir B únaðarfélag íslands, eins 

fljó tt og verða má, uppdrá tt a f  landinu og tillögur um skipulag til ræ k tu n ar og hag- 
ný tingar þess.

A frit a f uppdræ tti með tillögum  um lagning vega og fram ræ slukerfis (vatns- 
æða) og skiptingu landsins, svo og tillögur um fvrirkom ulag ræ k tu n ar og hagnýt- 
ingar þess, sendir B únaðarfélag Islands b æ ja ls tjó rn  eða hreppsnefnd.

45. gr.
Nú er land, sem hæ ft er til ræ k tunar, í nám unda við kaupstað, kaup tún  eða 

þorp, og íbúana sk o rtir land til þeirra  afnota, og skal þá hlutaðeigandi bæ jarstjó rn  
eða hreppsnefnd h lu tast til um  að fá landið.

Nú takast ekki sam ningar um  kaup eða leigu á landinu, og getur ráðuneytið  
þá veitt b æ jarstjó rn  eða hreppsnefnd heim ild til að taka landið leigu- eða eignar-



náini, ef B únaðarfélag íslands telu r það nauðsynlegt og n iæ lir með því. F er um 
fram kvæm d þess sam kvæm t lögum nr. 61 14. nóv. 1917, um fram kvæm d eignarnám s.

Nú er landið i öðrum  hreppi, eða u tan  lögsagnarum dæ m is kaupstaðarins, og 
verður það þá ekki tekið eignarnám i án  sainjjykkis hlutaðeigandi hreppsnefndar, 
nema sérstök lagaheim ild kom i til.

46. gr.
Heimild sú til eignarnám s, sem gefin er í 45. gr., næ r ekki til þess lands, sem 

eigandi eða ábúandi hefir ræ ktað, né til þess lands, sem eigandi hefir léð öðrum  til 
ræ ktunar, eigi heldur til þess h lu ta  af óræ ktuðu en ræ ktanlegu landi, sem að dómi 
B únaðarfélags íslands er eiganda eða ábúanda nauðsvnlegt að taka til ræ ktunar, 
svo tryggð sé aðstaða þeirra  til b ú rek s tra r fram vegis á jörðinni.

Eigi næ r eignarnám sheim ildin heldur til jiess lands, sem fo rn m in jar eru á, eða 
sérstök náttú ruprýð i, sem skylt e r að vernda.

47. gr.
Lönd, sem tekin eru  til ræ k tunar sam kvæint 45. gr., skulu seld á erfðaleigu. Þeg- 

ar leigusainningur er gerður, skulu m etin þau verðmæti, er leigusali á í leigulandi 
og um bótum  á þvi, jiegar það er afhent leigutaka, enda sam þykki Búnaðarfélag ís- 
lands m atið. Skal árg ja ld  vera 3% a f afgjaldsskvldu verðm æti leigusala á landinu. 
Nú gerir Ieigusali síðar um bæ tur á þvi á sinn kostnað, og m á hann  jiá leggja á 
leigutaka árlegt m annvirk jag jald , e r m á neina allt að 5 rr af m atsverði m annvirkj- 
anna.

Með um bótum  á landi te ljast í jiessu efni girðingar, frain ræ sluskurð ir og önn- 
u r m annvirki vegna ræ k tunarinnar, að svo m iklu levti sein leigutaki hefir þeirra 
not, að dóm i Búnaðarfélags íslands.

R éttur til erfðaleiguábúðar á löndum  jiessum erfist sam kvæm t lögum nr. 8 1. 
febr. 1936, III. kafli 24. gr., uin erfðaáln'ið og óðalsrétt, með jieim takm örkiinuin, 
er segir i lögum þessum.

48. gr.
Um erfðaleigulönd skal ja fn an  gerður skriflegur sam ningur, og er leigutaka 

skvlt að láta þinglýsa honum  á sinn kostnað.
í erfðaleigusam ningi skulu m eðal annars felast þessi ákvæði:

1. Stærð og lega erfðaleigulands, enda fvlgi sam ningnum  u p p d rá ttu r a f landinu,
eða tilvísun í tö lum erki á uppdræ tti í vörzlum  hreppsnelndar eða bæ jarstjó rnar.

2. Á hve löngum  tím a landið skuli fullræ ktað. H vernig m annvirk jum  skuli við
haldiö og hverjum  vítum  vanefndir varða.

3. Hvert sé frum verð landsins sam kvæm t 47. gr., þegar landið er leigt.
4. Uin réttindi og skyldur leiguhafa sam kvæm t 49.—52. gr. laga þessara.

49. gr.
í erfðaleigusam ningi, sainkvæm t 47. og 48. gr., skal áskilið, að leiguhafa sé 

skylt að láta a f hendi erfðaleigurétt sinn að nokkru  eða öllu levti, ef nota þarf landið 
undir opinber m annvirki rík is, hrepps eða bæ jarfélags, svo og til sundursk ip tingar 
i byggingarlóðir, til fiskreita eða an n ars a tv in n u rek stra r en ræ ktunar. E n greiða 
skal jiá leiguhafa fy rir leiguréttindi sin, svo og fv rir kostnað hans við ræ ktun  og 
m annvirki á landinu, að frádreginni fvrningu, og skal hvorttveggja fara eftir m ati, 
nema öðruvísi seinji.

Nú krefst ríki eða leigusali m eira af landinu en iyi h lu ta  jiess, og getur leigu- 
hafi þá krafizt, að allt landið verði tekið með þeim m annvirk jum , sem á því eru, 
eftir mali.

- 50. gr.
Með þeim takinörkunum , sem felast í -18. og 49. gr„ getur leigutaki selt ré tt sinn 

og veðsett. t>ó má hann aldrei veðbinda leigulandið fy rir liærri fjárhæ ðim i en sem 
nem ur verðmæti þeirra  m annvirk ja, er hann  á á landinu,



51. gr.
Land, sem tekið e r til ræ k tu n ar eftir fyrirm æ lum  þessa kafla, skal leigutaki 

ræ kta á eigi lengri tím a en 10 árum , enda sé a. m. k. tiundi h lu ti ræ k tunarm ann- 
v irk janna unn inn  á ári hverjn  að m eðaltali, nem a g ildar ástæ ður ham li, að dóm i 
B únaðarfélags Islands. Að öðrum  kosti fe llur landið a f tu r til eiganda, enda greiði 
leigusali þá leiguhafa helm ing af fram lögðum  ræ ktunarkostnað i eftir m ati, að frá- 
dreginni fyrningu.

52. gr.
E rfðaleigulönd þessi m á einungis nota til ja rð ræ k ta r, að undanskildu  svæði, 

sem þ arf til íbúðarhúss, ú tihúsa  og peningshúsa leigutaka.
H reppsnefnd eða b æ jars tjó rn  setur, í sam ráði við B únaðarfélag íslands, reglur 

um  fram ræ slu  og viðhald ræ k tunarm annv irk ja  á erfðaleigulöndum , og er Ieiguhafa 
skylt að fylgja þeim. Nú vanræ kir leiguhafi að fylgja settum  reglum  í þessu efni, og 
getur leigusali þá látið  bæ ta ú r  því á kostnað leiguhafa, ef honum  þ yk ir nauðsynlegt 
vegna afno ta  annara  a f næ rliggjandi leigulöndum . Gjöld, er af því leiðir, m á taka 
lögtaki.

53. gr.
N ánari reg lur um  erfðaleigulönd skal setja með sérstakri reglugerð, er ráðherra 

gefur út, að fengnum  tillögum  frá  Búnaðarfélagi íslands.

VIII. KAFLI 
Alm enn ákvæði.

54. gr.
Sá, er segir B únaðarfélagi íslands eða trúnaðarm ann i þess visvitandi rang t til 

um fram kvæ m dir og gerð þeirra  m annvirk ja , er sty rks eiga að n jó ta  samkv. II. og
III. kafla, eða b rý tu r að öðru levti ákvæði þessara laga í einhverju  því, er verulegu 
m áli sk iptir, skal sæta sektum  frá  10—500 krónum , og ef það er gert í eigin hags- 
m unaskyni, m á þyngja refsinguna um  helming.

B rjóti trúnaðarm aður eða an n ar starfsm aður B únaðarfélags ís lands þær reglur, 
er honum  eru  se ttar í erindisbréfi vegna þessara laga, eða fari ekki eftir fyrirm æ lum  
laga þessara eða reglugerðar, skal hann  sæta sömu refsingu er að ofan getur, nema 
þyngri refsing liggi við sam kvæm t öðrum  lögum.

Með m ál ú t af bro tum  á þessari grein skal farið  sem alm enn lögreglumál.

55. gr.
R áðherra gefur ú t reglugerð um  nánari fvrirm æ li um fram kvæm d laga þessara, 

að fengnum  tillögum  B únaðarfélags fslands.

50. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru  ja fn fram t ú r gildi num in jarðræ ktarlög , 

n r. 101 23. jún í 1936, svo og önnur þau lagafyrirm æ li, er kom a í bága við lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta var flu tt á síðasta þingi, en varð þá ekki ú træ tt. Fvlgdi frv. þá ræki- 

leg greinargerð (sjá  Alþt. A. þskj. 78), og vísast til hennar.


