
Nd. 329. Frumvarp til laga
nm stofnun búnaðarmálasjóðs.

Flm.: Bjarni Ásgeirsson, Jón Sigurðsson, Pétur Ottesen.

1. gr.
Greiða skal árlega gjald af þeim söluvörum landbúnaðarins, sem um ræðir 1

2. gr., og rennur það í sjóð, er nefnist búnaðarmálasjóður. Sjóður þessi skal vera í
vörzlu Búnaðarfélags íslands, er hefur á hendi alla stjórn hans og reikningshald.
Fé sjóðsins skal verja til stuðnings og eflingar sameiginlegum nauðsynjamálum
bændastéttarinnar samkvæmt ákvörðun búnaðarþings. Gjald til búnaðarmálasjóðs
er %% af heildsöluverði varanna, ef þær eru seldar á innlendum markaði, en ella
skal miða við söluverð þeirra fluttra um borð (fob) í þeirri höfn, er þær fyrst fara
frá, eða söluverð erlendis (cif) að frádregnu flutnings- og ábyrgðargjaldi til út-
landa og miðílsgjaldi.

2. gr.
Þessar vörur eru gjaldskyldar:

a. Mjólk og mjólkurvörur. sem seldar eru frá mjólkurbú um, sérstökum mjölkur-
útsölum (sem eru ekki útibú eða útsala frá mjólkurbúum), rjómabúum og
smjörsamlögum, svo og önnur mjólk, sem verðjöfnunargjald er greitt af samkv.
lögum um meðferð og sölu mjólkur og rjóma, nr. 1/1935.

b. Kindakjöt, sem selt er frá sláturhúsum, hvort sem það er selt á innlendum eða
erlendum markaði.

c. Gærur og ull, sem teknar eru í verzlanir eða verksmiðjur.



d. Grænmeti og gróðurhúsaframleiðsla hvers konar, sem seld er i verzlunum eða
sölumiðstöðvum.

e. Heimilt er með reglugerð að ákveða sama gjald af seldum garðávöxtum og
eggjum, enn fremur af mjólk, mjölkurvörum og kjöti, sem ekki er tilgreint í
a. og b., svo og af öðrum söluvörum bænda og hlunnindum.

3. gr.
Gjald það, el' um ræðir í 1. gr., greiðist af þeim verzlunum og sölumiðstöðvum,

er fyrst veita vörunum móttöku.
Skylt er þessum aðilum að afhenda hlutaðeigandi lögreglustjóra skýrslu um

móttekið vörumagn ásamt söluverði þessara vara, svo sem reglugerð mælir fyrir.

4. gr.
Lögreglustjórar skulu innheimta gjaldið og gera reikningsskil fyrir því til land-

húnaðarráðuneytisins, svo sem ráðuneytið og reglur um opinber reikningsskil mæla
fyrir. Gjaldið má taka lögtaki.

Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara
að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands.

5. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50--5000 kr., nema þyngri refsing liggi

við eftir öðrum lögum.

6. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er samið af milliþinganefnd, er skipuð var af búnaðarþingi 1942,
og flutt hér fyrir tilstilli nefndarinnar. Hefur það áður verið sent til umsagnar
öllum búnaðarsamböndum landsins og hlotið þar einróma meðmæli.

Frá hendi milliþinganefndarinnar fylgdu því eftirfarandi skýringar:
"Búnaðarfélag íslands hefur um langan aldur verið aðalstofnun landbúnaðar-

ins. Hefur félagið nú innan sinna vébanda alla þá, sem landbúnað stunda. Hreppa-
húnaðarfélögin og búnaðarsamböndin eru sá grundvöllur heima í héruðum, sem
þessi allsherjarfélagsskapur bændanna er reistur á. Búnaðarsamböndin kjósa full-
trúa á búnaðarþing, sem hefur æðstu stjórn þessara félagssamtaka að öðru leyti en
því, að fjárhagsáætlun sú, sem þingið gerir, er háð samþykki atvinnumálaráðherra,
enda er fjárhagsáætlun búnaðarþings, eins og nú er, að langmestu leyti bundin af
fjárveitingu Alþingis til félagsins á fjárlögum hvers árs. Stjórn Búnaðarfélags
íslands hefur að öðru leyti á hendi alla yfirstjórn þessara félagsmála.

Um langt skeið hefur Búnaðarfélag íslands haft með höndum fyrir ríkisvaldið
margvísleg og veigamikil störf á sviði jarðræktar, búfjárræktar, sandgræðslu o. fl.
Auk þess leitar ríkisstjórnin og Alþingi að staðaldri álits og tillagna félagsstjórnar-
innar og búnaðarþings mn fjölda mála um þessi efni og á sviði verzlunar og við-
skipta. Framkvæmd fjölda laga, sem A'lþingi hefur sett og snerta landbúnaðinn,
hvílir eingöngu á starfsemi Búnaðarfélagsins. Hefur félagið ávallt séð um að hafa i
þjónustu sinni' ráðunauta, er hlotið hafa þá menntun, sem slík starfsemi útheimtir.
Eru nú starfandi á vegum Búnaðarfélags íslands og búnaðarsamhandanna 14 ráðu-
nautar, sem inna af bendi fræðslu- og leiðbeiningarstarfsemi, og auk þessara manna
eru trúnaðarmenn Br. ísl. hjá búnaðarsamhöndum þeim, sem hafa ekki héraðsráðu-
nauta.

Fjárveitingar Alþingis til Búnaðarfélags íslands hafa að langsamlega mestu
leyti farið til þess að bera uppi kostnað við þessa fræðslu og leiðbeiningarstörf.
Þar sem Búnaðarfélagið hefur ekki, svo að teljandi sé, yfir öðrum tekjum að ráða



en fjárframlagi Alþingis, þá hefur búnaðarþing með beinum fjárstuðningi ekki getað
nema í mjög óverulegum mæli stutt gagnlegar framkvæmdir, sem eru mjög mikil-
vægar fyrir búnaðinn og heildarstarfsemi félagsins. ,

Þetta ástand er engan veginn viðhlítandi til frambúðar. Urbætur og framfarir
á sviði landbúnaðarins byggjast mjög mikið á félagslegum samtökum og samvinnu.
Þess vegna er það eitt meginatriði í starfsemi Búnaðarfélagsins. að því sé ekki svo
þröngur stakkur sniðinn til stuðnings við nauðsynleg og aðkallandi verkefni. Eftir
stríðið verður óhjákvæmilega að breyta um ýmsa starfshætti í rekstri landbúnaðar-
ins frá því, sem nú er. Einkum er það augljóst mál, að draga verður úr kostnaði
við framleiðsluna. í því efni er það einkum og sérstaklega aukin vélanotkun við bú-
reksturinn, sem þar kemur til greina. Verða félagssamtök bænda undir forustu Bún-
aðarfélags Íslands og með tilstyrk þess að beita sér fyrir hagnýtingu nýjustu tækni
á þessu sviði til handa landbúnaðinum - .. og það sem allra fyrst, þar sem svo getur
farið, að landbúnaðurinn verði að öðrum kosti að meira eða minna leyti óvirkur
með framleiðsluvörur sínar í samkeppni á erlendum markaði.

Ýmis önnur verkefni bíða og úrlausnar hjá Búnaðarfélagi íslands. Félagið hýr
nú í gömlu og gisnu timburhúsi. Er sá húsakostur svo þröngur, að það háir dag-
legri starfsemi félagsins. Auk þess eru verðmætar eignir félagsins og starfsáhöld
Í mikilli hættu í þessum húsakynnum. Þá verður félagið að leigja fundarsal, þar
sem búnaðarþing er háð, og hafa undanfarin búnaðarþing verið mjög á hrakhólum
með fundarstað. Má það ekki dragast öllu lengur, að bót verði á þessu ráðin. Það
veldur miklum óþægindum - og það svo á stundum, að til vandræða horfir, - fyrir
sveitafólk. sem kemur til Reykjavíkur, að fá dvalarstað, meðan það er að ljúka
erindum sínum í bænum. Einn þáttur í starfsemi Búnaðarfélagsins er að ráða bót
á þessu. Hefur búnaðarþing lagt fyrir stjórn félagsins, að um leið og nýtt hús yrði
reist fyrir félagið, þá yrði komið fyrir í þeirri sömu byggingu gistiheimili fyrir
sveitafólk. Hefur félagsstjórnin leitað samninga við stjórn Búnaðarbankans, sem
hefur í hyggju að reisa bankahús og fengið í því skyni lóð í hjarta bæjarins, um
það að eiga hluta í þeirri byggingu, er nægði fyrir starfsemi félagsins og til gisti-
heimilis samkvæmt framansögðu.

Þá er og af ýmsum talið mjög æskilegt, að Búnaðarfélagið gæti sinnt því meira
en verið hefur að greiða fyrir kynnisferðum sveitafólks til annarra héraða.

Margt mætti fleira telja, er Búnaðarfél. þyrfti nauðsynlega að hafa aðstöðu til að
geta hrundið í framkvæmd og greitt fyrir. En til þess að svo megi verða, þarf Bún-
nðarfélagið að fá fé, sem það getur varið í því skyni.

ÞÓ að gengið sé út frá því, að fjárframlög þau, sem Alþingi árlega ákveður Bún-
aðarfélaginu, séu í réttu hlutfalli við störf þau, sem félagið innir af hendi fyrir
ríkisvaldið á hverjum tíma, - en þau störf fara vaxandi með ári hverju =:» og að
félaginu sé auk þess falið til meðferðar nokkurt fé til að greiða fyrir framgangi
nauðsynlegra verklegra framkvæmda, þá el' það augljóst mál, að ef félagsstarf-
semin á að geta náð tilgangi sínum, þá verður félagið að geta ráðið yfir meira
fé en til félagsins rennur með þessum hætti. Sum af verkefnum félagsins eru þess
eðlis, að fé til þeirra á að koma frá bændunum sjálfum. Má í því efni nefna hús-
byggingu félagsins og að nokkru leyti kostnað við húnaðarþing.

Búnaðarfélagið og búnaðarþing hafa nú á síðari árum orðið að taka til með-
ferðar æ fleiri og fleiri mál, sem lúta ekki beint að framkvæmdum þeim, sem félagið
hefur með höndum fyrir ríkið, heldur fjalla um sérhagsmuni bændastéttarinnar í
ýmsum greinum. Má í því sambandi benda á það, að Alþingi og ríkisstjórn hafa nú
undanfarið hvað eftir annað falið félaginu að taka að sér mikilsvarðandi ákvarð-
anir fyrir bændastéttina í heild, um þátttöku í verðlaginu á landbúnaðarvörum og
samninga við önnur stéttarfélög landsins. Það varð þVÍ ekki lengur hjá því komizt,
að Búnaðarfélag Íslands - jafnframt því að vera ráðunautur ríkisstjórnarinnar og
bændanna um fagleg mál landbúnaðarins og annast framkvæmd þeirra mála, er
ríkið felur því, - yrði einnig hinn opinberi fulltrúi fyrir hagsmunasamtök bænda



og i vissum atriðum samningsaðili fyrir þeirra hönd gagnvart öðrum stéttarfélög-
nm. Að því er störf Búnaðarfélagsins og búnaðarþings lúta af þessum síðastnefnda
þætti, er bæði réttmætt, að hændastéttin beri uppi kostnað við þau, enda er bænd-
um metnaðarmál, að þessi félagsstarfsemi þeirra standi á eigin fótum.

Gjald það, sem um ræðir í þessu frumvarpi og lagt er á framleiðsluvörur bænda,
á að bæta úr tilfinnanlegum skorti á því, að búnaðarþing og félagsstjórn geti sinnt
þeim verkefnum, er fyrir liggja, og jafnframt gera það sjálfstæðara, svo að tilgangi
félagsins verði náð.

Með þessari sjóðsstofnun, sem hér um ræðir, er aðstaða Búnaðarfélagsins styrkt
og aukin í verulegum mæli. Með þeim hætti fær félagið fjármagn til nauðsynlegra
og aðkallandi framkvæmda, - fé, sem ekki er háð ákvörðunum manna, er standa
utan búnaðarins. Enn fremur er það meginstyrkur fyrir félagið, að fé þetta kemur
frá landbúnaðinum einvörðungu. Með sama hætti hafa sjávarútvegsmenn nú um all-
langt skeið lagt fram fé til eflingar fiskveiðasjóði o. fl., um 1% % af verði útfluttra
sjávarafurða. Sá sjóður er til þess stofnaður og hefur það markmið að styðja
sjávarútveginn.

Það þarf sízt að efa, að bændur hafa á því fullan skilning, að þeim er það
hvort tveggja í senn hagsmunamál og metnaðarmál að styrkja aðstöðu Búnaðar-
félags Íslands með þeim hætti, sem hér er lagt til.


