
Nd. 330. Frumvarp til laga
um breyting á jarðræktarlögunum, nr. 54 4. júlí 1942.

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

1. gr.
Ákvæði til bráðabirgða orðist svo:
Næstu 10 ár frá gildistöku laga þessara skal:

a. þúfnasléttun í túni styrkt með 100% hækkun frá því, sem ákveðið er í 9. gr.
laganna, að viðbættri verðlagsuppbót samkv. ákvæðum 10. gr. laganna;

b. venjuleg nýrækt styrkt með 100% álagi frá því, sem ákveðið er í 9. gr. laganna,
ásamt verðlagsuppbót (sbr. 10. gr.), þar til býli það, er styrks nýtur, hefur
600 hesta (100 kg) heyskap á véltæku landi í meðalári;

e. greiða 50 kr. á hektara ásamt verðlagsuppbót fyrir sléttun engjalanda á þeim
býlum, sem hafa ekki 600 hesta heyskap á véltæku landi.
Hámarksákvæði ll. og 13. gr. laganna taka ekki til framkvæmda samkvæmt

þessu ákvæði.
Ráðherra setur reglugerð að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands um nán-

ar i fyrirmæli viðvíkjandi mælingu túnþýfis og úttekt þessara jarðabóta til styrk-
greiðslu, og skal þar m. a. ákveða reglur um, við hvaða stærð 600 hesta heyskapar-
land á túni og engjum skuli miðast.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er - eins og frumvarp það um jarðræktar- og húsagerðar-

samþykktir í sveitum, sem við flm. þessa frv. erum einnig flm. að, - samið af milli-
þinganefnd þeirri, sem síðasta búnaðarþing skipaði til þess að athuga og gera til-
lögur um landbúnaðarmál. Eru bæði frumvörpin samin með hliðsjón af frv. um
breytingar á jarðræktarlögunum, sem vísað var til athugunar milliþinganefndarinnar
síðastliðinn vetur.



Í þeim kafla fyrrnefnds frumvarps, sem lýtur að jarðræktarframkvæmdum,
felst meginkjarni þess átaks til aukinna jarðræktarframkvæmda, sem milliþinga-
nefndin leggur áherzlu á, að nú geti hafizt. Er þetta fólgið i tveimur atriðum:
a. Samtökum þeim og samstarfi um þessi mál innan búnaðarsambandanna, sem
þar er stefnt að.

b. Fjárstuðningi þeim til kaupa á hraðvirkum jarðræktarverkfærum, sem þar er
gert ráð fyrir.
Með sérstöku tilliti til þess annars vegar, hve vel unnar og varanlegar jarð-

ræktarframkvæmdir eru kostnaðarsamar, og þess hins vegar, hver þjóðar-
nauðsyn það er, að því verði til vegar komið - og það á sem skemmstum tíma -,
að bændur geti tekið sem mest af heyfeng sínum á véltæku landi, er í frv. þessu
lagt til, að jarðræktarstyrkur til venjulegrar nýræktar sé hækkaður verulega og
auk þess veittur nokkur styrkur til þess að gera englalönd véltæk, en til þeirra fram-
kvæmda er enginn styrkur veittur nú. Skal þessi styrkur veittur til ræktunar á hverju
býli, þangað til þVÍmarki er náð, að þar sé hægt að afla 600 hesta heyskapar á vél-
tæku landi.

Þá eru og tekin upp í þetta frumvarp ákvæði um það, að hámarksákvæði þau
um styrkveitingar, sem felast í 11. og 13. gr. laganna, taki ekki til styrks þess, sem
um ræðir í þessu frumvarpi.

Það þykir ekki rétt að láta takmarkanir þær á styrkveitingum til jarðræktar,
sem um ræðir Í fyrrnefndum lagagreinum, koma að neinu leyti til framkvæmda
í þeim áfanga í ræktunarmálum, sem markaður er Í þessu frv. Það er svo ákveðið,
að ákvæði frv. þessa, ef að lögum verður, gildi í 10 ár miðað við gildistöku þeirra.
Er þetta takmark sett með það fyrir augum, að eigi dragist lengur að hrinda í fram-
kvæmd þessu mikilvæga ætlunarverki. Það væri óneitanlega mikilsvert fyrir efna-
lega afkomu þjóðarinnar og velmegun, ef takast mætti að ná settu marki á skemmri
tíma.

Breytingar þessar á jarðræktarlögunum eru stílaðar við bráðabirgðaákvæði
þeirra laga. Er það gert með sérstakri hliðsjón af því, að efnislega fellur þetta
saman, auk þess sem breytingar þær, sem hér um ræðir, eru tímabundnar eins og
bráðabirgðaákvæði laganna.

Loks er gert ráð fyrir því, að gefin verði út reglugerð, þar sem nánar er fram
tekið um framkvæmdaatriði þau, er hér koma til greina, svo sem um mælingu tún-
þýfis og úttekt jarðabótanna, með sérstöku tilliti til þess, hvenær því marki er náð
á hverju býli fyrir sig, að þar sé hægt að heyja 600 hestburði á véltæku landi o. fl.


