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F rá  meiri hl. landbúnaðarnefndar.
Nefndin hefur athugað og ræ tt friunvarp þetta á mörgum fundum  og leitað skýr- 

inga og um sagnar Búnaðarfélags Islands sér til leiðbeininga. Varð Búnaðarfélagið við 
þeim tilmælum og sendi nefndinni skýrslu viðvikjandi frum varpinu og þvi, er þar 
var sérstaklega leitað fræðslu um. — Skal þess þegar getið, að í nefndri umsögn Bún- 
aðarfélagsins er hvort tveggja í senn, ummæli, er hvetja til lagasetningar í samræmi 
við frumvarpið, og skýringar og athuganir um ýmis atriði þess, er hljóta að leiða til 
þeirrar ályktunar, að frumv. sé ótímabært, svo sem hér verður nánar vikið að. — 
Gátu nefndarm enn eigi orðið sammála um afgreiðsluna. Leggja tveir þeirra til, að 
frv. nái fram  að ganga, en undirritaðir telja réttara, að það verði afgreitt með rök- 
studdri dagskrá.

Sá ágreiningur, sem hér er orðinn, stafar engan veginn af því, að nefndin væri 
eigi fyllilega sammála um m arkm iðið: nauðsynina á aukinni ræ ktun landsins með 
tilstyrk rikisins og efling jarðræ ktarlaganna, er flýti fy rir stórvirkum  framkvæmd- 
um, með þeim tækjum  í þarfir almennings, er svari til verkefnanna og starfs þess, er 
kallar að. — Oss er það ljóst, að í frumv. því, er hér ræðir um, lýsir sér góður vilji og 
mikill áhugi í þessum efnum ; um það er ekki að fjölyrða. Hver m undi sá, er eigi 
teldi æskilegt, að ú trým t yrði túnþýfinu á íslandi, allt gert véltækt og orfin  lögð til 
liliðar? — Skoðanam unurinn lýtur einungis að aðferðinni. Það, sem undirritað ir hafa 
sameiginlega út á frum varpið að setja og er þess einkum valdandi, að þeir telja, að 
eigi beri að lögfesta það, er í tvennu fólgið: 1 fyrra lagi, að mikilsverð rannsókn og 
undirbúningur viðvikjandi þeim atriðum , er mestu skipta, þegar dæma skal um gildi 
frum varpsins, er alls ekki fy rir hendi og mun ekki reynast neitt flýtisverk, og í öðru 
lagi, að oss þykja h inar föstu skorður, sem jarðræ ktarfram kvæ m dum  eru settar með 
frum varpinu, mjög varúðarverðar og eigi líklegt, að slíkir bindingar m uni reynast 
hentari fy rir þróun íslenzks landbúnaðar en hin frjálsm annlegu ákvæði jarðræ ktar- 
laganna, er varla m un um deilt, að m iklu hafi komið til leiðar á þeim 20 árum , sem 
liðin eru, siðan þau lög voru sett.

Skulu þessi m álsatriði hér að nokkru nánar skýrð.
Samkvæmt frum varpinu er Búnaðarfélag íslands skyldað til m args konar at- 

hugana og mælinga á þeim svæðum búnaðarsam banda og búnaðarfélaga, er gert hafa 
bindandi sam þykktir eftir ákvæðum frum varpsins. E r undirbúningur sá, sem Bún- 
aðarfélaginu þar er falinn, mjög viðtækur og lýtur, meðal annars, að skýrslugerð um 
stærð allra túna á samþykktasvæðunum, með aðgreiningu á þýfðum túnum  og vél- 
tækum, fram ræsluþörf túnanna, véltæk engjalönd jarðanna, skilyrði til útfærslu 
túna og sléttun á engjum. Verður að óreyndu eigi sagt, hve rannsóknir þessar muni 
taka til mikils hluta af sveitabyggð landsins; er það allt komið undir þvi, hve sam- 
þykktirnar verða víðtækar. En í umsögn sinni til nefndarinnar segir Búnaðarfélagið 
svo um hin 6-liðuðu undirbúningsstörf, sein þvi er ætlað að inna af hendi, að þau krefj- 
ist mikilla starfskrafta og fjár. Enn frem ur segir þar: „Eigi þessi verk að vinnast af



fyllstu nákvæmni, m á gera ráð fyrir, að þetta yrði 3ja ára  starf um 20 sérfróðra 
manna, fy rir utan þá aðstoð, er þeir þyrftu“ o. s. frv.

Vér fáum  eigi betur séð en að undirbúningsrannsóknir þessar þurfi að vera enn 
þá viðtækari en beinlínis er áskilið í frum varpinu, enda virðist þar að nokkru gert 
ráð fy rir slíku, samkv. 6. lið, þar sem rannsóknarefnin eru talin  og getið er um aðrar 
framkvæmdir, er þörf sé á vegna ræ ktunarinnar. Við undirbúning þennan og rann- 
sóknir gæti svo farið á ýmsum samþykktarsvæðum, að vandasam t yrði ú r því að 
skera, hvort einstakar ja rð ir á sam þykktarsvæði eða jafnvel samþykktarsvæði í heild 
fullnægði þeim skilyrðum, að 10 ára  áætlun frv. yrði þar eigi hefndargjöf, vegna ó- 
hæ frar aðstöðu til ræ ktunar, torveldra samgangna o. s. frv. í frum varpinu er að vísu 
vikið að þessu óbeinlínis, þar sem skirskotað er til VI. kafla jarðræktarlaganna, er 
undanskilur þær jarð ir frá rétti til jarðræ ktarstyrks, er þannig eru á sig kom nar eða 
í sveit settar, að ræ ktunarfram lögin þykja ekki svara kostnaði. Þeir ágallar, sem hér 
er um að ræða, m undu ef til vill reynast svo viðtækir, að vafasam t yrði, hvort for- 
svaranlegt gæti talizt að freista heilla byggðarlaga til sam þykkta um svo gagnger og 
dýr jarðræ ktarstörf sem frv. ákveður. E r ofætlun að fela búnaðarsam böndum  eða 
búnaðarfélögum sjálfdæmi um, hvort sam þykkt sé gerleg af þessum ástæðum, áður 
en undirbúningsstarf Búnaðarfélags íslands er framkvæmt, bændum þeim til leið- 
beiningar, sem hlut eiga að máli.

Þegar á allt þetta er litið, álitum  vér, að þau framkvæmdamál jarðræ ktarinnar, 
er frum varpið tekur til, fái ranga timaröð samkvæmt ákvæðum þess og að sú skekkja 
sé næg til þess, að lögfesting á slíku eigi ekki rétt á sér. F rá  sjónarm iði þeirra, er fall- 
ast kunna á meginstefnu frum varpsins um sam þykktir og 10 ára  áætlun, ætti að byrja 
ineð þvi að búa sem bezt í haginn fy rir búnaðarsam bönd og búnaðarfélögin, áður en 
til nokkurra samþykkta kæmi, afla fræðslu um alla aðstöðu einstakra jarða og stærri 
svæða til hinna gagngerðu framkvæmda, ásam t áætlun um kostnað og yfirliti um 
greiðslukjör, bæði að því er snertir nauðsynlegar vélar og áhöld og jafnfram t sjálfar 
um bæturnar, eftir þvi sem unnt reyndist að gera þær áæ tlanir og tím i gæfist til. — 
Vér teljum  þvi, að samkvæmt frum varpinu séu bændur hvattir til að renna blint i 
sjóinn, er sam þykktirnar eiga að vera til staðar, áður en óhjákvæmilegar upplýsingar 
eru fengnar um réttm æti samþykkta. Hin mikilsverða fræðsla og undirbúningsstarf 
Búnaðarfélags Islands ætti einm itt að fram kvæm ast til nauðsynlegra leiðbeininga 
fy rir búnaðarsam bönd og búnaðarfélög, er síðan hefðu skynsamleg áhrif á bændur 
um það, hvort sam þykkt skyldi gerð. — Hér er og þess að gæta, að búnaðarsam bönd- 
um og búnaðarfélögum  eru skyldur gerðar og vandi á höndum  vegna einstakling- 
anna, svo að sú nauðsyn félaganna er auðsæ að vita eins og verða má um allt, er máli 
skiptir, áður en sam þykktarákvörðun er tekin. — Við þetta bætist og, að fjáröflunar- 
og greiðsluákvæði frum varpsins eru mjög laus í reipunum  og þvi enn torveldara að 
sjá, ú t i hvað er gengið með tilhögun frum varpsins.

Eitt er það enn, sem ekki má þegja fram  af sér, þegar ráðagerðir þessar eru 
ræddar, en það er áburðarm álið. Skal það viðurkennt, að vandi er að svara þar með 
nokkurri nákvæmni spurningum, er hljóta að vakna. En þeir, er forstöðu veita jarð- 
ræktarm álum , hljóta að m innast þess, að meira þarf en slétta og ræsa fram  til trygg- 
ingar töðufengnum. E r hæ tt við, að svo örum  framkvæmdum sem hér eru ráðgerðar 
nægi ekki húsdýraáburðurinn einn. Gæti svo farið, að þar yrði að hafa um sjá og 
hlaupa undir bagga, ef vel ætti að fara  og verða landbúnaðinum  til þrifnaðar.

Af þvi, sem hér hefur sagt verið, er auðsætt, að vegna svo að kalla algerðrar 
vöntunar á víðtækum undirbúningi, eru jarðræ ktarsam þykktir þær, sem frv. miðast 
við, ótím abærar og frv. sjálft af sömu ástæðu ótímabært. Samkvæmt ákvæðum þess 
eiga fram kvæm dir fyrst að hefjast, þegar undirbúningi er lokið. Taki mælingar og 
annar áskilinn undirbúningur 3 ár, svo sem Búnaðarfélag íslands áætlar, hvaða rök 
eru þá fy rir þvi, að lagasetning þessi sé þörf eða réttmæt, fy rr en þær leiðbeiningar 
eru fengnar, sem hún á einmitt að snúast eftir og styðjast við?

Um hinn  aðalgalla frum varpsins, h ina bundnu aðferð og þröngu skorður, er



það setur jarðræ ktarfram kvæ m dum  á sam þykktasvæðunum , hefur að nokkru leyti 
verið ræ tt hér að fram an, er undirbúningsskorturinn  var tekinn til a thugunar, því 
að eitt af þvi, er nákvæm ur, alhliða undirbúningur af hálfu  Búnaðarfélags Islands 
á að leiða í ljós, er skýringin á því, hvort h inar bundnu ræ ktunarsam þykktir frum - 
varpsins eigi ré tt á sér yfirleitt eða hvar helzt. Hefur í því sam bandi verið bent á 
VI. kafla jarðræ ktarlaganna, sem er bending áleiðis. En hér er þess og að gæta, að 
eigi er sagt, að allir þeir bændur, er vildu neyta ré tta r eftir sam þykkt, sem gerð 
kynni að verða, og kvaðbinda þannig búnaðarsam band eða búnaðarfélag til heildar- 
ræ k tunar á jörðum  sinum, séu þeir liklegustu til að sjá  þeirri ræ ktun  borgið, enda 
þótt ábýlisjarð irnar fullnægi nokkurn  veginn skilyrðum  sam þykktarinnar. Ef illa 
tæ kist til i þessum  efnum, gætu vandkvæði hlotizt af. Að ganga á þessi landam erki, 
bæði að því er snertir jörð og ábúanda, er ekki vandalaust verk. E r hér stakkur 
skorinn án tillits til vaxtarlags þess, er i hann  á að færast, og greiðslureikningur 
sendur búnaðarsam bandi eða búnaðarfélagi, er lítt vissi, hvert stefndi, þegar skuld- 
bindingar voru gerðar.

Nái frum varp þetta fram  að ganga, mun varla h já  þvi fara, er siðar kæmi til fram- 
kvæmda eftir ákvæðum þess, að 500 hesta heyöflunin, sem þar er miðað við, reynist 
reikull mælikvarði og óviss takm örk náðartím ans og fríðinda þeirra, er veitast skulu.

Það má svo kalla, að m estur h luti hins ræktanlega íslands sé enn í órækt, og allir 
skynbærir menn m unu sammála um, að þjóðarnauðsyn krefjist þess, að framkvæmda- 
sporin i jarðræ ktarm álum  verði stigin stór og þannig stefnt, að hvergi beri af ré ttri 
leið. H itt má aftur á móti telja vist, að geta ríkissjóðs og einstaklinga til að standa 
straum  af framkvæm dunum  m uni eigi alltaf reynast h in  sama. Það fer allt eftir þvi, 
hvernig i ári læ tur um afkomuna. Af þeirri ástæðu er hættulegt að kvaðbinda þannig 
og skorða framlögin sem frum varpið gerir. E r með öllu ófyrirsjáanlegt, hve m iklar 
þessar greiðslur yrðu. Þar ræður algert teningskast, eftir þvi hve sam þykktirnar 
næðu til m argra o. s. frv. — Allir, sem áhuga hafa fy rir jarðræ ktinni, hljó ta  að styðja 
að því, að ríkið miðli henni til fram búðar svo m iklu fé á ári hverju  sem hagur þess 
leyfir. En vegna þeirra takm arkana, sem rikissjóður er að hverju sinni háður og engin 
10 ára áætlun verður gerð um, verða samþykktaákvæði frum varpsins alls ekki hættu- 
laus. Gætu þau jafnvel valdið kyrrstöðu eða hnignun i jarðræktarfram kvæm dum  þar, 
sem sízt skyldi. — Duglegir menn og góður jarðvegur á að vera leiðarvisir til lifsá- 
byrgðar í jarðræktarinálunum . Samþykktaaðferð frum varpsins hefur þetta eigi til 
hliðsjónar frem ur en verkast vill.

Bráðabirgðaákvæði þau, sem nú eru í jarðræktarlögunum , eru að svo vöxnu máli 
nægileg 10 ára áætlun. Auk þess er að m inna á það, að hinn aukni jarðræ ktarstyrkur, 
sem nú er lögtekinn handa þeim, er lítið eða ekkert hafa hagnýtt sér hlunnindi jarð- 
ræktarlaganna, er mikil hvöt til að hefjast handa þar, sem túnkarginn er m estur og 
allt með seinagangi. — Að öðru leyti m un réttast, að hin  frjálsa aðferð jarðræ ktar- 
laga þeirra, sem fy rir eru, fái fyrst um sinn að njóta sín. Þ ar er réttm ætt ákvæði um 
hám arksársgreiðslu til hvers býlis, og er það nauðsynleg hamla, en annars mun af- 
faradrýgst, að höm lurnar séu sem m innstar og hverjum  dugandi m anni jafngreið að- 
staða til að leggja hönd á plóginn. — Takm ark jarðræ ktarlaganna er og verður það, 
sem hér hefur fyrr verið vikið að, að Alþingi og rik isstjórn  veiti ætið svo rikulegan 
stuðning sem unnt er, bæði með fjárfram lögunum  sjálfum  og einnig með þeim úr- 
ræðum öðrum, sem bezt eru fy rir hendi, til örvunar við jarðræ ktarstörfin , með bætt- 
um og hraðvirkari starfstækjum , leiðsögn til réttustu  aðferða og öðru því, er flýtir 
fyrir islenzkri jarðræ kt og tryggir, að þar sé rétt að verki verið.

Svo sem hér hefur verið drepið á, eru það um ræddir megingallar frum varpsins, 
sem valda þvi, að vér treystum st eigi til að mæla með sam þykkt þess. Auk þess mætti 
minnast á nokkra aðra annm arka, er verða og til þess að styðja að niðurstöðu 
vorri. Hins ber jafnfram t að geta, að i umsögn Búnaðarfélags Islands eru ým sar góðar 
bendingar um breytingar á frum varpinu, er sjálfsagt hefði verið að taka til greina, ef 
gerlegt hefði þótt að öðru leyti að fylgja frum varpi þessu.



Varla verður h já  því komizt að varpa hér fram  einni spurningu. Hvert er verk- 
efni búnaðarþings? E r það ekki einmitt fyrst og fremst að gera tillögur um víðtæk og 
mikilsverð landbúnaðarm ál? Ef svo er ekki, hver er þá tilveruréttur þess? Frum varp 
þetta bar svo brátt að, að ekki hefur unnizt tím i til að leita þar um sagnar búnaðar- 
þingsins. Vér viljum  styðja að því, að því þingi gefist kostur á að ræða mál þetta, áður 
en lengra er farið, og það því fremur, sem þar hafa nýlega verið gerðar sam þykktir 
um m erkilegar rannsóknir, er fram  skulu fara og mjða að skipulagningu landbún- 
aðarins. Á svipaðan hátt má hér og geta búnaðarsam banda og búnaðarfélaga hrepp- 
anna. Þeir aðilar hefðu gjarnan m átt láta til sín heyra, áður en nýmæli þetta var gert 
að lagafrumvarpi, því að ekki verður jjað talið þeim óviðkomandi.

Það skal tekið fram, að með undirrituðum  er nokkur skoðanam unur um skipu- 
lagsmál jarðræ ktarinnar. Munum vér, eftir því sem ástæða þykir til, gera grein fyrir 
þessu, hver frá  sínu sjónarmiði, er frumv. verður ræ tt í deildinni.

Að öðru leyti m un nú samtímis þessu flu tt tillaga til þingsályktunar i þvi skyni, 
að jarðræ ktarm álum  verði sem bezt sinnt og hafizt verði handa til aðkallandi rann- 
sókna og umbóta á sviði landbúnaðarins, þar sem mestu máli þykir skipta, um frain 
það, er sam þykktar ályktanir hafa verið gerðar um.

Samkvæmt fram anskráðu leggjum vér til, að frum varp það, sem hér er til uin- 
sagnar, verði eigi lögfest, heldur afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að mikið skortir á, að nauðsynlegur undirbúningur undir framkvæmdir 

þær, sem frum varpið gerir ráð fyrir, sé fy rir hendi, og í trausti þess, að ríkis- 
stjórnin h lutist til um, að Búnaðarfélag íslands framkvæmi hið allra fyrsta þessar 
undirbúningsrannsóknir og aðrar m ikilsverðar athuganir, er ákveðnar hafa verið og 
lúta að eflingu landbúnaðarins, og að jafnfram t verði nægilega inargar stórvirkar 
jarðvinnsluvélar útvegaðar, til þess að reynsla fáist af notkun þeirra og nauðsyn- 
leg æfing í meðferð þeirra, telur deildin ekki tím abært að afgreiða frumvarpið á 
þessu þingi og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 29. nóv. 1943.
E iríkur Einarsson, K ristinn E. Andrésson. H araldur Guðmundsson. 
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