
Ed. 377. Frumvarp til laga
um nýbyggðir og nýbyggðasjóð.

Flm.: Kristinn E. Andrésson, Brynjólfur Bjarnason.

I. KAFLI
Um nýbyggðastjórn.

1. gr.
Atvinnumálaráðuneytið (landbúnaðarráðherra) skal hafa með höndum yfir-

stjórn allra nýbyggðamála í landinu.

2. gr.
Skipaður skal sérstakur nýbyggðastjóri, sem hafi á hendi umsjon með öllum

framkvæmdum, sem heyra undir lög þessi, og skulu laun hans vera hin sömu og
búnaðarmálastjóra.

3. gr.
Nýbyggðastjóri ákveður styrk og lán til byggðahverfa og nýbýla.

4. gr.
Nýbyggðastjóri nýtur við framkvæmd laga þessara aðstoðar og ráðuneytis

Búnaðarfélags Íslands.

II. KAFLI
Um nýbyggðasjóð.

5. gr.
Stofna skal sjóð, er heitir nýhyggðasjóður. Markmið hans er:

a. að lána fé til byggingar íbúðarhúsa og peningshúsa í byggðahverfum;
b. að lána fé til byggingar íbúðarhúsa og periingshúsa á nýbýlum, sem reist eru

á ræktuðu landi við skiptingu jarða eða á landi, sem er sérstaklega vel fallið
til ræktunar;

c. að lána fé til endurbygginga íveruhúsa i sveitum.

6. gr.
Sjóðurinn starfar í þrem deildum, sem heita byggðahverfasjóður, nýbýlasjóður

og byggingarsjóður. Skulu sjóðirnir hafa aðskilinn fjárhag og reikningshald. Bún-
aðarbanki íslands hefur reikningshald og útborganir nýbyggðasjóðs með höndum
og stjórn, lán- og styrkveitingar byggingarsjóðs.

7. gr.
Stofnfé sjóðsins er:

a. Byggingarsjóður og nýbýlasjóður, eins og þeir eru nú;
b. tíu millj. króna framlag úr ríkissjóði til byggðahverfa.

Tekjur sjóðsins eru:
1. Vextir af útistandandi lánum;
2. framlag úr ríkissjóði eftir því, sem ákveðið er í fjárlögum í hvert sinn, þó

aldrei minna til byggðahverfasjóðs en 500 þús. kr. á ári og til byggingarsjóðs
300 þús. kr. auk framlaga samkv. 17. og 33. gr. þessara laga.

8. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán eða gefa út vaxtabréf fyrir allt að 10

millj. kr. handa nýbyggðasjóðnum til stuðnings þeirri starfsemi, er honum er
ætluð samkv. lögum þessum.



9. gr.
Stjórn nýbyggingasjóðsins ákveður, hvað lagt skuli í varasjóð af tekjuafgangi

þeim, sem verða kann samkv. árlegum reikningsskilum sjóðsins. Af fé varasjóðs
skal greiða tap, sem nýbyggingasjóður kann að verða fyrir.

10. gr.
Til tryggingar vaxtabréfum samkv. 8. gr. er:

1. Skuldabréf frá lántakendum,
2. varasjóður viðkomandi deildar nýhyggingasjóðs,
:3. höfuðstóll deildarinnar,
4. ábyrgð rfkissjóðs.:
Ef taka þarf til trygginganna, er það gert þeirri röð, sem hér er talið.

11. gr.
Lán úr byggðahverfasjóði til bygginga í hyggðahverfum veitist til byggða U-

laga og einstaklinga, sem gerzt hafa félagar Í hyggðafélögum, samkv. nánari ákvæð-
um í lögum þessum og reglugerð.

12. gr.
Lán úr nýbýlasjóði til hyggingar íbúðarhúsa og periingshúsa á nýbýlum eru

veitt með þessum skilyrðum:
1. að lántaki sé Islenzkur ríkisborgari og fullveðja;
2. að hið nýja býli uppfylli skilyrði IV. kafla (um nýbýli) í lögum þessum;
:t að lántakandi skuldbindi sig til að fullrækta 10 ha túns á eigi skemmri tíma

en tíu árum og minnst tíunda hluta þess á ári:
4. að trúnaðarmenn frá Búnaðarfélagi íslands, sem falið hefur verið að rannsaka

hæfni bújarða á landinu, hafi gefið yfirlýsingu um, að býlið sé reist á stað,
sem vel sé fallinn til framtíðarábúðar;

J. að lántakandi sanni með síðustu skattskýrslu sinni, að hann geti ekki af eigin
rammleik reist nauðsynlegar byggingar á býlinu.

13. gr.
Lán úr byggingarsjóði til endurbygginga íbúðarhúsa í sveitum eru veitt með

þessum skilyrðum:
1. að lántakandi sanni með síðustu skattskýrslu sinni, staðfestri af skattanefnd.

að hann geti ekki af eigin rammleik reist íbúðarhús á jörð sinni;
2. að húsin séu gerð úr góðu og viðurkenndu efni, sem stjórn sjóðsins tekur gilt,

og sé gerð þeirra innan og utan samþykkt af henni;
~l. að lögð sé fram stutt lýsing af bæjarhúsum umsækjanda, undirrituð af virð-

ingarmönnum Brunabótafélags íslands;
4. að fyrir liggi frá trúnaðarmanni Búnaðarfélags íslands eða trúnaðarmanni

nýbýlastjóra, ef ekki næst til trúnaðarmanns Búnaðarfélags Íslands, yfirlýs-
ing um, að húsið verði reist á hentugum stað, miðað við ræktun, vatnsból,
síma, vegi o. s. frv.

14. gr.
Lán má veita gegn þessum tryggingum:

a. gegn hverju því fasteignaveði, sem stjórn sjóðsins tekur gilt;
h. gegn ábyrgð sýslu-, hæjar-, hrepps- eða byggðarfélaga, að áskildu lögmætu

samþykki æðri stjórnarvalda.

15. gr.
Lán veitist með þessum kjörum:

1. Vextir og afborganir séu ekki yfir 3% af allri lánsupphæðinni í 42 ár í byggða-
hverfa- og nýbýlasjóði, en 5% í byggingarsjóði.
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2. Lán þessi mega nema:
a. til byggðahverfa allt að fullu kostnaðarverði nauðsynlegra bygginga að frá-

dregnum styrk til býlisins;
b. til bygginga á nýbýlum allt að 15 þús. kr. og þó aldrei yfir 4(}% af kostn-

aðarverði. Lánin skulu veitt gegn 1. veðrétti í býlinu, sé landið óveðsett,
ella með síðari veðrétti og uppfærslurétti, og má lánið þó aldrei vera
hærra en svo, að það ásamt því, sem hvílir á 1. veðrétti, riemi 15 þús. kr.;

c. til endurbygginga íbúðarhúsa á sveitabæjum allt að 12 þús. kr. til sama
manns.

16. gr.
Lánin greiðir sjóðurinn að jafnaði í þrem hlutum, þannig:
Fyrsta hluta, þegar efni til byggingarinnar er keypt og komið á staðinn.
Annan hluta, þegar byggingin er komin undir þak.
Þriðja og síðasta hluta, þegar byggingin er fullgerð.
Skal hin útborgaða upphæð í hvert sinn miðuð við útborgaðan hluta kostnaðar.

III. KAFLI
Umbyggðahverfi.

17. gr.
Ríkisstjórnin lætur undirbúa stofnun byggðahverfa í sveitum, við kauptún og

í kauptúnum, eftir því sem nánar er fyrir mælt í lögum þessum, og greiðir ríkis-
sjóður til þessara framkvæmda a. lll. k. 15000'00 kr. á ári. Stofnun byggðahverf-
anna skal framkvæmd eftir þeirri röð, er landbúnaðarráðherra með ráðum ný-
hyggðastjóra þykir rétt.

18. gr.
Byggðahverfi verða reist á þessum stöðum:

A. Byggðahverfi í sveitum:
Leirár- og Melasveit, Borgarfjarðarsýslu.
Andakílshreppur (2), Borgarfjarðarsýslu.
Álftaneshreppur, Mýrasýslu.
Staðarsveit, Snæfellsnessýslu.
Saurbæjarhreppur, Dalasýslu.
Torfalækjarhreppur, A.-Húnavatnssýslu.
Seyluhreppur, Skagafirði.
Ljósavatnshreppur, S.-Þingeyjarsýslu.
Valla- og Eiðahreppur, S.-Múlasýslu.
Holta-, Ása- og Djúpárhreppur, Rangárvallasýslu.
Ölfushreppur, Árness)'slu.

ll. Byggðahverfi við kauptún:
Skilmannahreppur, Borgarfjarðarsýslu,
Reykjahverfi, S.-Þingeyjarsýslu.
Í Nesjahreppi, Hornafirði.

C. Byggðahverfi i kauptúnum:
Akranes.
Skagaströnd.
Húsavík.
Höfn, Hornafirði.

19. gr.
Byggðahverfi nefnast í lögum þessum minnst tíu býli, þar sem framkvæmdir

allar við ræktun og byggingar eru gerðar eftir fyrir fram. ákveðnu skipulagi.
Hverju býli skulu a. m. k , ætlaðir tólf ha til túnræktunar eða jafngildi þess í skil-
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yrðum til garðyrkju auk nauðsynlegs heitilands. Þá njóta og sama réttar í hverju
byggðarhverfi býli, er minna land hafa, ef ábúendur þeirra hafa sem aðalatvinnu-
veg handverk eða önnur störf, sem að dómi nýbyggð ast jóra teljast nauðsynleg
fyrir búrekstur byggðahverfisins.

20. gr.
Framkvæmdir að stofnun byggðahverfa skulu fara fram á landi, sem ríkið er

eigandi að, eða bæir, sveitarfélög eða byggðafélög vilja leggja til. Keypt skal land
í þessu skyni, þegar það telst nauðsynlegt, og enn fremur er heimilt að taka stór-
jarðir, sem ekki eru Í sjálfsábúð. eignarnámi til þessara nota.

21. gr.
Áður en framkvæmdir eru hafnar, leggur nybyggðastjóri fram rökstuddar til-

lögur með rannsóknarniðurstöðum um skilyrði til ræktunar, rafvirkjunar, jarð-
hita, samgangna, markaðs o. fl. Jafnframt skal hann leggja fram skipulagsupp-
drátt og kostnaðaráætlun og enn fremur gera áætlanir og tillögur um það, hvers
konar búskapur skuli stundaður í byggðarhverfinu. Að fengnum tillögum nýbyggð a-
stjóra skal Alþingi síðan ákveða með lögum, hvaða byggðahverfi skuli stofnuð.

22. gr.
Er Alþingi hefur ákveðið, að byggðahverfi skuli stofnuð á ákveðnum stöð-

nm, lætur ríkið á sinn kostnað undirbúa landið allt til ræktunar, girða það, ræsa
það fram, leggja um það nauðsynlega vegi, vatns- og skólpæðar, plægja það og
rækta a. m. k. 6 ha á hvert áætlað býli.

23. gr.
Samtímis því, sem undirbúningur þessi fer fram, skal nýbyggðastjóri láta reisa

i byggðahverfum íbúðarhús og nauðsynlegustu peningshús og fær til þess lán
úr nýbyggðasjóðí handa hverju býli í hverfinu. Tekur síðan ábúandi, er flyzt á
býlið, lán þetta að sér. Lánið er vaxta- og afborgunarlaust, þangað til ábúandi
hefur tekið það að sér. Allt að 25% af byggingarkostnaði á hverju býli má veita
sem styrk af fé því, sem varið er til byggðahverfa samkv. lögum þessum, enda
sanni sá, er tekur við býlinu, með síðustu skattskýrslu sinni, að hann geti ekki af
eigin rammleik staðið undir kostnaði af byggingunni.

24. gr.
Þegar lokið er framkvæmd ríkisins, sem um ræðir í 21. gr., og fasteignamat

hefur farið fram, skulu lönd þessi leigð með erfðaleigu einstaklingum eða byggða-
í élögum samkv. skilmálum,' sem teknir verða fram í reglugerð.

25. gr.
Leiga á býlum innan byggðahverfa skal auglýst með minnst eins árs fyrir-

vara. Forgangsrétt hafa bændur á hyggðahverfasvæðinu, bænda synir og aðrir, sem
hafa að dómi nýbyggðastjóra hæfni til búrekstrar, og þar næst ábúendur á þeim
jörðum, sem ekki njóta styrks samkv. jarðræktarlögunum vegna þess, að þær dæm-
ast ekki hæfar til framtíðarábúðar.

26. gr.
Allir þeir, sem gerast ábúendur í byggðarhverfi, skulu stofna með sér byggðar-

félag. Félagsmenn skulu setja sér samþykkt í samræmi við lög þessi, og skal hún
til að öðlast gildi vera staðfest af landbúnaðarráðherra eftir tillögu nýbyggð a-
stjóra. 1 samþykktum byggðarfélaga skal ákveða, hvort rekinn skuli samvinnubú-
rekstur í byggðinni eða að hve miklu leyti, hvaða stofnanir og byggingar, vélar
o. s. frv. skulu vera félagseign. Nánari fyrirmæli um undirbúning og setning sam-
þykkta hyggðarfélaga skulu sett með reglugerð.
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27. gr.
Hver bóndi í byggðarhverfi- eða byggðarfélagið, ef um samvinnurekstur er

að ræða, - skal hafa fullræktað land það, sem til ræktunar er ætlað, á eigi skemmri
tíma en 10 árum, enda sé minnst tíundi hluti þess ræktaður á ári hverju. Vanræki
ábúandi þessar skyldur sínar, hefur hann fyrirgert ábúðarrétti sínum. Skal ný-
byggðastjóra skylt að hafa eftirlit með, að jarðirnar séu vel setnar, og getur það
varðað ábúðarmissi, ef stórfelldar vanrækslur eiga sér stað.

28. gr.
Segi ábúandi upp leigu eða missi ábúðarrétt sinn samkvæmt 27. gr., skal fara

fram mat (eftir nánari ákvæðum í reglugerð) á þeim framkvæmdum, sem hann
hefur unnið á jörðinni, og ber viðtakanda býlisíns að greiða honum framkvæmdir
hans samkv. því mati svo og þann hluta, sem hann hefur eignazt í byggingum.
Styrkur sá, sem veittur hefur verið af opinberu fé til framkvæmdanna, er dreginn
frá matsverðinu.

29. gr.
Byggðarfélögum eða einstökum ábúendum í byggðarhverfum veitist fjárhags-

leg aðstoð sem hér segir:
a. Styrkur samkv. 9. kafla jarðræktarlaganna til framhaldsræktunar og húsabóta

þeirra, er þar um ræðir;
b. lán úr nýbyggðasjóði og styrkur til byggingar íbúðarhúsa og gripahúsa sam-

kvæmt lögum þessum.
30. gr.

Nú stofna tíu menn eða fleiri með sér félag, er hefur það að markmiði að reisa
byggðahverfi á ákveðnu landssvæði, og skulu þeir þá senda nýbyggð ast jóra tillög-
ur sínar þar um. Skal hann láta fara fram rannsókn á landinu, og vilji hann mæla
með byggðarstofnun þar, lætur hann gera skipulagsuppdrátt, tillögur um kaup á
landi, ef þörf gerist, áætlanir um kostnað og framleiðslu og leggur það fyrir Alþingi,
er ákveður, hvort taka skuli þetta væntanlega byggðarhverfi upp í nýbyggðalög.

Ákvæði þessarar greinar gilda einnig, ef bæjar- eða sveitarfélög vilja reisa
hyggðarhverfi.

IV. KAFLI
Um nýbýli.

31. gr.
Eftir að lög þessi öðlast gildi, skulu þau nýbýli njóta stuðnings ríkisins, sem

reist verða á ræktuðu landi eða landi, sem er sérstaklega vel fallið til ræktunar
eða búskapar. Skal hið nýja býli hafa minnst 10 ha ræktanlegs lands auk nægilegs
beitilands eða önnur landgæði ígildi þess að dómi nýbyggðastjóra. Nýbýlið fái
útskipt land með ákveðnum landamerkjum, eftir því sem við á og nauðsynlegt er.

32. gr.
Þegar jörð er skipt í tvö eða fleiri býli, skal þess gætt, að hvert býlið um sig

hafi svo mikið landrými að dómi nýbyggðastjóra, að nægi meðalfjölskyldu til
framfæris miðað við þann búrekstur, sem fyrirhugaður er á hverjum stað. Lágmark
ræktaðs túns á býli sé 4 ha - eða önnur landgæði ígildi þeirrar ræktunar - og
ræktanlegs hins í viðbót 6 ha auk nægilegs beitilands,

33. gr.
Í fjárlögum fyrir hvert ár skal ákveðið, hve miklu fé skal verja til nýbýla.

34. gr.
Til ræktunar nýbýlis, sem stofnað er eftir lögum þessum, svo og til bygginga

á því, má verja allt að 15 þús. kr. í styrk á hvert býli. ÞÓ skal styrkur aldrei vera
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hærri en það, að hann nemi 40% af stofnkostnaði býlisins. Styrkur ríkisins greið-
ist eftir því, sem um semst milli nýbyggðastjóra og þess, er nýbýlið reisir, með
vinnu eða peningum, og greiðist eftir þvi, sem framkvæmd við byggingar og ný-
rækt miðar áfram, en þó aldrei fyrr til nýbýlis, sem er í einkaeign, en byrjað er á
byggingum.

35. gr.
Til þess að nýbýli njóti stuðnings hins opinbera, skal það vera reist á jörð,

sem vel er fallin til framtíðarábúðar samkv. yfirlýsingu trúnaðarmanna Búnaðar-
félags íslands, sem falin hefur verið rannsókn á því, hverjar jarðir á landinu eru
hæfar til framtíðarábúðar. Enn fremur getur nýbyggðastjóri sett skilyrði um það,
hvers konar búskapur sé stundaður á býlinu og hvaða afurðir séu þar framleiddar.

. 36. gr.
Heimilt er nýbyggð ast jóra með samþykki landbúnaðarráðherra að láta reisa

nýbýli á jörð Í eigu hins opinbera. Skulu þá um undirbúning allan undir stofnun
býlanna gilda sömu ákvæði og um byggðarhverfi í lögum þessum, sömuleiðis um
Iorgangsrétt að býlunum. .

37. gr.
Sá, er reisa vill nýbýli og hefur tryggt sér umráðarétt á landi, sendi nýbyggð a-

stjóra umsókn sína. Nýbyggðastjóri lætur athuga alla aðstöðu til nýbýlastofnunar
á staðnum og úrskurðar, hvort hann sé hæfur fyrir nýbýli.

38. gr.
Um nýbýli, sem eru í einkaeign, en hafa hlotið styrk frá ríkinu, gilda eftir-

farandi ákvæði:
1. Skylt er að tilkynna nýbyggð ast jóra, ef nýbýli eru seld, og er kaupsamningur

því aðeins gildur, að hann samþykki hann.
2. Ekki má selja býli þessi meira en nemur fasteignamatsverði að frádregnum

hinum óafturkræfu framlögum ríkisins til þeirra, þar með talinn jarðræktar-
styrkur, en að viðbættu virðingarverði þeirra framkvæmda, sem gerðar hafa
verið, frá því að síðasta fasteignamat fór fram.

:~. Þegar býlin skipta um eigendur við erfðaskipti, skal mat á þeim háð sama
eftirliti og um sölu væri að ræða.

4. Ekki má veðsetja þann hluta af matsverði býlanna, er svarar til þess styrks,
sem ríkið hefur til þeirra lagt.

V. KAFLI
Um viðhaldsskyldu, söluskilyrði o. fl.

39. gr.
Nýbyggðastjórn skal halda skýrslu yfir byggðahverfi og nýbýli, sem reist eru

samkvæmt lögum þessum. Skal nákvæmlega skýrt frá stofnkostnaði hvers býlis,
hvað ríkið hefur veitt til þeirra sem styrk, um allar lántökur vegna þeirra og um
eigin framlög ábúenda. Árlega skal færa í skýrslur þessar allar ársgreiðslur býl-
anna af lánum sínum. Þá skal og nýbyggðastjórn afla sér upplýsinga um rekstrar-
afkomu hvers býlis, og leggur hún í því skyni þá kvöð á ábúendur að halda rekstr-
arreikninga um afkomu búa sinna eftir reikningsfyrirmyndum, sem nýbyggðastjórn
gefur út í samráði við búreikningaskrifstofu ríkisins. Heildarskýrslur um þessi
efni er nýbyggðastjórn heimilt að birta.

40. gr.
Skylt er ábúanda að halda vel við byggingum þeim, sem lán hefur verið veitt

til úr nýbyggðasjóði. Trúnaðarmenn, er stjórn hans skipa, skulu hafa eftirlit með
viðhaldi bygginganna og tilkynna stjórn sjóðsins, ef því er í einhverju ábótavant.
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41. gr.
Nú verða ábúendaskipti með sölu að fasteign, sem stendur í skuld við nýbyggða-

sjóð, og er þá enginn kaupsamningur gildur um eignina nema með árituðu sam-
þykki sjóðsstjórnar innar. Söluverð slíkrar fasteignar má ekki vera hærra en síð-
asta fasteignamat sýnir að viðbættu virðingarverði þeirra mannvirkja, er unnin
hafa verið, frá því að mat fór fram. Þó skal draga frá sem nemur hinum óaftur-
kræf'u framlögum ríkisins til býlisins, þar með talinn jarðræktarstyrkur. Þegar
býlin skipta um eigendur við erfðaskipti, skal mat á þeim háð sömu reglum og um
sölu væri að ræða.

VI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

42. gr.
Teiknistofa landbúnaðarins hefur á hendi aðstoð og eftirlit með byggingar-

framkvæmdum á býlum þeim, sem reist verða samkv. lögum þessum.

43. gr.
Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði, er nauðsynleg þykja,

um framkvæmd laga þessara.

44. gr.
Um endurskoðun nýbyggðasjóðs, starfsskýrslu o. fl. fer eins og mælt er fyrir

lögum frá 9. okt. 1941, um Búnaðarbanka Íslands.

45. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög samþykkt á Alþingi 19. maí 1941, um

landnám ríkisins, og 1., II., IV. og VI. kafli laga frá 9. okt. 1941, um Byggingar- og
landnámssjóð. og breyting á þeim köflum í lögum frá 30. júní 1942, svo og önnur
ákvæði eldri laga, sem kunna að brjóta í bág við lög þessi.

46. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Landbúskapur á Íslandi er orðinn þjóðhagslegt vandamál, sem ekki hefur fund-
izt nein lausn á. Með hverju ári stefnir hins vegar út í æ meiri ógöngur. Niður-
greiðslur á afurðaverði innanlands, uppbætur á útfluttu vörurnar eru neyðarráð-
stafanir, sem engin björgun er að og öllum líkar illa, jafnt bændum sem öðrum.
Það sjá allir, hvílíkt ólag er á framleiðslunni. Annars vegar er tilfinnanlegur skort-
lll' á mjólkurvörum. hins vegar offramleiðsla á kjöti. Framleiðslukostnaðurinn er
hlaupinn úr hófi fram. Landbúnaðarvörur má flytja hingað vestan um haf og selja
fyrir aðeins brot af því verði, sem kostar að framleiða þær hér á landi. Hins vegar
eru búnaðarvörur okkar ekki seljanlegur til útlanda, nema gefið sé með þeim. Hér
er komið í algert óefni, sem styrjaldarástandið ber reyndar milda sök á, en þó
mundi ekki rakna úr á friðartíma. Eins og landbúnaðurinn er rekinn, er hann
hvorki því hlutverki vaxinn að veita fólki, sem stundar hann, sambærileg lífskjör
og menningarskilyrði við aðrar atvinnustéttir þjóðfélagsins né sjá þjóðinni fyrir
nægum, góðum, fjölbreyttum og ódýrum neyzluvörum. ÞÓ að margs konar ráð-
stafanir hafi verið gerðar til að styðja landbúnaðinn, heldur fólki stöðugt áfram
að fækka í sveitum, og æskulýðnum þar gefst ekki kostur á að búa sér viðunanleg
lífs skilyrði.

Þrátt fyrir þetta alkunna ástand hafa miklar breytingar og framfarir orðið
í landbúskap á undanförnum áratugum, ræktun og framleiðsla stórum aukizt, véla-
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notkun farið í vöxt og afköst fólksins aukizt, Engum dettur í hug að kenna ódugn-
~.ði þeirra, er í sveitum búa, um það, hvernig málefnum landbúskaparins er komið.
Oðru nær, sveitafólkið leggur hart að sér. Hins vegar hefur sú stjórnarstefna, sem
fylgt hefur verið, leitt á margan hátt til öfugstreymis. T. d. má nefna, að kjöt, sem
ekki er nægur markaður fyrir, hefur verið verðhætt svo hátt, að víða hefur orðið
meiri gróði að því að framleiða það en mjólkurvörur. sem mikil vöntun er á. Annað
öfugstreymi, sem einkum snertir lífsafkomu fólksins, er það, hvernig uppbóta-
greiðslum er háttað, að því efnaðri sem bændur eru, því meiri uppbætur eru þeim
greiddar. Hitt er þó meginatriðið í þessum málum, að sjálfir framleiðsluhættir
landbúnaðarins eru orðnir á eftir tímanum og verða að gerhreytast, ef varanleg lausn
á að fást

Það hefur margsinnis verið rætt og ritað um nauðsyn þess, að tekin sé upp
n~r skipun í landbúnaði. Æ fleiri virðast hallast að því, að slík ný skipun sé óh já-
kvæmileg. Hins vegar ganga þær ráðstafanir eða tillögur, sem gerðar eru, alls ekki
í þá átt, að þær sýni, að þeim stjórnmálamönnum, sem fremstir þykjast standa í
landbúnaðarmálum, sé mikil alvara í hug, er þeir ræða eða rita um nýja skipun
landbúnaðar. Þeir komust reyndar svo langt að gera tillögur um, að ræktun og
vélanotkun sé aukin, og minnast jafnvel á félagsleg samtök í því sambandi. Það
má taka undir hvert orð, er þeir segja, að búskapur verði ekki til lengdar stund-
aður í sveitum, nema hann taki tækni nútímans í þjónustu sína, og eins, er þeir
rita, að öll heyvinna eigi að fara fram á ræktuðu landi. Hvort tveggja er hárrétt,
en þó er með því hvorugu komið að öllum kjarna málsins. Til viðbótar þessu eru
sérstaklega tvö atriði, sem ekki mega heyrast nefnd, breyting á skipun byggðar-
innar og ný tilhögun á framleiðslunni, en án þeirra verður engin alvarleg nýskipun
gerð á íslenzkum landbúskap. Auðvitað er það eitt frumskilyrðið, að rányrkjan
og gömlu vinnuaðferðirnar hverfi, en tekin verði upp tækni nútímans í landbún-
Hði sem öðrum atvinnugreinum. En með afnámi rányrkjunnar, aukinni ræktun og
vélanotkun hlýtur jafnframt skipun byggðarinnar að breytast. Hin forna byggða-
skipun, strjálbýlið, sem hér hefur haldizt um aldir, er bein afleiðing af rányrkj-
unni, sem krefst mikils Iandrymis. Vélyrkju á ræktuðu landi er hins vegar eðli-
legt, að fylgi þéttbýli og samvinna. Hjá því getur ekki farið, að með breyttum bú-
skaparháttum. nýrri véltækni og ræktun breytist skipun byggðarinnar, a. m. k. fyrst
í stað, í það horf, að þéttbýli og þorpsmyndanir taka við af strjálbýlinu, enda
hefur þróun allra undanfarinna ára glögglega sýnt, hvert stefnir. En vegna þess,
að hindrað hefur verið eða ekkert til þess gert, að þýttbýli myndaðist í sveitunum,
hefur fólkið, sem varð að flytjast úr strjálbýlinu, orðið að leita til bæja og kaup-
staða. Menn leysa ekki vandamál landbúnaðarins, ef þeir vilja ekki gera sér grein
fyrir því, að skipun byggðarinnar, eins og hún er enn, og nýir framleiðsluhættir,
sem allir viðurkenna, að verði að taka upp, eru í mótsögn sín í milli. því verður
ekki neitað, að einn aðalþröskuldurinn í vegi fyrir því, að unnt sé að koma ís-
lenzkum landbúnaði á heilbrigðan grundvöll, er strjálbýlið, sem svarar til úreltra .
framleiðsluhátta, rányrkjunnar, en ekki þeirrar þróunar, sem á að verða.

Menn verða að gera sér ljóst, að með nýrri tækni og aukinni ræktun verður
búskapurinn að taka fleiri breytingum. Þjóðarhagur leyfir ekki, að hægt sé að
stunda búskap búskaparins vegna né ræktun aðeins vegna ræktunar. Það er engin
leið að leggja fé úr ríkissjóði, svo að nokkurt gagn væri að, til allra staða á land-
inu í senn, styrkja búskap, hvar sem er, rækta land, hvar sem er, án tillits til neins
annars. Slíkt er ekki framkvæmanlegt og yrði aldrei nema kák. Það verður að vera
eitthvert vit í því, hverjar framkvæmdir ríkið styrkir og í hvaða röð það gerir það.
Það verður enn fremur að vera eitthvert vit í því, hvað framleitt er. Engin skyn-
semi mælir með öðru en þvi, að framleiðslan sé miðuð við markaðsþarfirnar. Hitt
leiðir út í það óefni, sem þessum málum er komið, að ekkert skipulag er á fram-
leiðslunni, jafnvel styrkt meira af hálfu ríkisins sú framleiðsluvaran, sem nægur
markaður er ekki fyrir, en hin, sem skortur er á.
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Um leið og menn þykjast vilja nyja skipun landbúnaðar, verður sú nýskipun
að vera raunhæf og stefna í eðlilega og rétta þróunarátt.

Hin eina raunhæfa stefna, sem bent hefur verið á, er stofnun byggðahverfa í
þeim sveitum, sem eiga bezt framtíðarskilyrði. Ríkið hefur ekki bolmagn til þess
að verja fé til neinna verulegra framkvæmda alls staðar. Það verður að beina fjár-
framlögum sínum til ákveðinna framkvæmda á ákveðnum stöðum, fyrst og fremst
með þjóðhagslegt sjónarmið fyrir augum. Það verður að taka fyrst fyrir þær sveitir,
þar sem búskaparskilyrðin eru bezt með tilliti til ræktunar, jaðhita, markaða, sam-
gangna o. s. frv. Þangað verður fyrst að veita fjármagninu og skapa þar þau hún-
aðarskilyrði, sem nútíminn krefst, nýja framleiðsluhætti með skipulagningu, sem
er Í samræmi við þá. Í byggðahverfum, sem risa á þessum stöðum, verður þéttbýli
mest í sveitum, en þéttbýli er einmitt sú byggðarskipun, er svarar til búskaparhátta,
þar sem unnið er með vélum á ræktuðu landi. Í þéttbýlinu getur tekizt samvinna
með bændum við ræktun og aðrar húnaðarframkvæmdir, en samvinna - eða sam-
yrkja -, verður sá húskaparháttur, sem framtíðarþróunin heimtar. Í byggðahverf-
unum verða fjölbreyttari lífshættir og betri menningarskilyrði en einangrun strjál-
býlisins fær nokkru sinni veitt. Það starf og fjármagn, sem lagt er í stofnun byggða-
hverfa, er unnið fyrir framtíðina. Það felur í sér, að lagður er nýr grundvöllur að
Íslenzkum landbúnaði. Reynsla er ekki fengin fyrir því, hvort fólk vill una búskap
í sveitum nú á tímum, fyrr en þessi nýbyggðaskipun hefur verið framkvæmd.

Þetta frv., sem hér er lagt fram, miðar að því, að tekin sé upp ný, raunhæf
stefna í landbúnaðannálum með stofnun all margra byggðahverfa, sem ríkið gengst
fyrir og leggur fram fjármagn til. Byggðahverfahugmyndiner ekki fyrst komin
fram hér. Nær væri að segja, að stofnun byggðahverfa væri þegar orðið kjörorð
sveitaæskunnar. Búnaðarmálastjóri og margir fleiri hafa ritað um þetta mál. Aður
var uppi svipuð hugmynd um samvinnubyggðir, og var hún jafnvel fest í lög. Lög
um (nýbýli og) samvinnubyggðir hafa verið til síðan 1936 og lög um landnám
ríkisins síðan 1941. Í rauninni má segja, að frumvarpið hér sé ekki nýtt, heldur
sniðið eftir þeim lögum, sem nefnd voru, og lögum um byggingar- og landnáms-
sjóð. Nýjung er þó fólgin í því, að í þessu frumvarpi eru byggðahverfin gerð að
meginatriði og teknir til ákveðnir staðir, þar sem þau skuli reist, og ætlað til þeirra
ákveðið framlag úr ríldssjóði og lagt til, að hár sjóður verði stofnaður til stuðn-
ings þessum framkvæmdum. Nýbýlalöggjöfin hefur á síðari árum sætt harðri
gagnrýni, og allir eru sammála um, að hún hafi ekki komið að því gagni, sem til
var ætl azt. Henni hefur ekki tekizt að stemma stigu fyrir fólksfækkun í sveitunum
né efla neina viðreisn í landbúnaðarháttum. Þó er það nýbýlalöggjöfin ein, sem
til framkvæmda hefur komið, en alls ekki lögin um samvinnubyggðir eða landnám
ríkisins. Í "Hugleiðingum um nýbýlarnálið", ritgerð eftir Steingrím Steinþórsson
búnaðarmálastjóra, í Búnaðarriti 1943, er gerð grein fyrir ástæðunum. Það hafði
stuðið á fjárveitingu frá Alþingi. Hins vegar er varla um það að ræða, að hart hafi
verið rekið á eftir. Litlar eða engar rannsóknir höfðu verið látnar fara fram á því,
hvur bezt væru skilyrði til byggðahverfastofnunar, og engar ákveðnar tillögur
kornið fram opinberlega.

A Alþingi 1942, um sumarið, báru þm. Sósíalistaflokksins fram till. til þál.
nm ráðstafanir til eflingar Íslenzkum landbúnaði. Till. fékkst ekki afgreidd, en
var borin fram aftur á haustþinginu og samþykkt á Alþingi 9. febr. 1943. Till. var
á þessa leið:

"Alþingi ályktar að fela Búnaðarfélagi íslands eftirfarandi verkefni:
1. Að láta fara fram rannsókn á þVÍ, hvar heppilegust eru skilyrði með tilliti

til ræktunar, rafvirkjunar, samgangna o. s. frv. til landbúnaðarframleiðslu í ýms-
um greinum með aukið þéttbýli og stofnun byggðahverfa fyrir augum.

2. Að gera áætlun um rafvirkjun sveitabyggða og samgöngukerfi sveitanna með
hliðsjón af rannsókn þeirri, er greinir í 1. lið, í samvinnu við aðrar hlutað-
eigandi ríkisstofnanir.
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3. Í sambandi við ofangreinda rannsókn að gera tillögur um stofnun fyrirmynd-
arbúa á Ýmsum stöðum á landinu og um fyrirkomulag þeirra, og skulu verkefni
þeirra vera m. a. að gera tilraunir í ræktun og búrekstri, halda námskeið fyrir
bændur, útvega vélar o. s. frv.

4. Að undirbúa löggjöf um framkvæmdir og aðstoð við landbúnaðinn á grund-
velli þess undirbúningsstarfs, sem að ofan greinir, og að endurskoða gildandi
búnaðarlöggjöf til að greiða fyrir þróun hans í samræmi við þær niðurstöður,
sem rannsókn sú, er um getur í 1. lið, leiðir í ljós."
Á búnaðarþingi 1943 var milliþinganefnd falið að láta gera rannsóknir sam-

kvæmt 1. lið þessarar tillögu. Nefndin leitaði umsagnar Pálma Einarssonar jarð-
ræktarráðunautar og nýhýlastjórnar, og hafa verið birtar tillögur og kostnaðar-
áætlun um stofnun þrettán byggðahverfa í sveitum, þriggja byggðahverfa við kaup-
tún og sex byggðahverfa í kauptúnum, og er áætlaður býlafjöldi í sveitahverfun-
um alls 435, en þar af eru 120 býli fyrir á svæðunum. Landstærð þessara býla að
meðaltali var áætluð: ræktað land 12,8 ha, ræktað beitiland 13,5 ha og óræktað
beitiland 35,5 ha. Heildarkostnaður á býli (landverð, húsaverð. bústofn, vélar og
búsáhöld) er áætlaður kr. 172000.00.

Með starfi þessu er gerð sú undirhúningsrannsókn, sem nauðsynleg var, til
þess að hægt sé að hefjast handa um framkvæmdir. Í fram komnum tillögum
hefur verið bent á ákveðna staði, sem séu ágætlega fallnir til stofnunar byggða-
hverfa. Eftir er þá hlutur Alþingis og ríkisvaldsins að gera ákvarðanir um fram-
kvæmdir og fjárframlög til framkvæmda.

Þegar farið er að athuga eldri lög um samvinnubyggðir og landnám ríkisins
með tilliti til þess, að framkvæma mætti eftir þeim stofnun byggðahverfa, kemur
í ljós, að þau lög þurfa endurskoðunar og mikilla breytinga við. Samvinnubyggðar-
lögin voru aldrei annað en hluti af nýbýlalöggjöfinni, samofin henni og án ákvæða
um fjárframlög. Og lögin um landnám ríkisins eru langt frá þvi að vera nógu
ýtarleg. Áður en hrundið verður af stað stofnun byggðahverfa, er því óhjákvæmi-
legt að fá samþykkt á Alþingi ný lög, þar sem stofnun byggðahverfa verður fest
með skýrum ákvæðum.
Í frv. þessu er megináherzlan lögð á byggðahverfin, þó að jafnframt séu samin

upp nýbýlalögin og lögin um byggingar- og landnámssjóð. Hefur oft verið að því
vikið, að nýbýlalögin þyrftu endurskoðunar við, og er það gert hér um leið.

Frv. þessu er valin fyrirsögnin nýbyggðir og nýbyggðasjóður. Nýbyggð er hér
sameiginlegt heiti yfir hyggðahverfi og nýbýli. Nýbyggðasjóður felur í sér þrjár
deildir: byggðahverfasjóð, nýbýlasjóð og byggingarsjóð.

Frv. er í sex köflum: I. kafli um nýbyggðastjórn, II. kafli um nýbyggðasjóð, III.
kafli um byggðahverfi, IV. kafli um nýbýli, V. kafli um viðhaldsskyldu, söluskilyrði
o. fl., VI. kafli ýmis ákvæði.

Eins og tekið hefur verið fram, er aðaltilgangur þessa frumvarps að koma á lög-
gjöf um byggðahverfi til þess að hraða því, að hið opinbera fari að snúa sér að fram-
kvæmdum í þessu nauðsynjamáli. Ætlazt er til, að ríkið leggja árlega fram 1%
millj. kr. til þessara framkvæmda, en jafnframt verði stofnaður byggðahverfa-
sjóður með 10 millj. kr. stofnfé og lagt til hans árlega 500 þús. kr. að minnsta kosti.
Hið árlega framlag, 1% millj. kr., er ætlazt til, að gangi til framræslu, ræktunar og
annars undirbúnings að stofnun byggðahverfanna, er ríkið lætur framkvæma, en
nokkuð af upphæðinni fer sem styrkur til bygginga. Byggðahverfasjóður hefur
hins vegar það hlutverk að veita lán til byggingar íbúðarhúsa og nauðsynlegustu
peningshúsa á býlunum. Hér er að vísu um allmiklar fjárhæðir að ræða fyrir
ríkið. En þegar fara tugmilljón króna greiðslur í verðuppbætur. er eðlilega. spurt:
Hví er þessum gífurlegu fjárframlögum ekki heldur varið til þess að koma rekstri
landbúnaðarins í það horf, að framleiðslan verði ódýrari og betri og framtíð hans
tryggari og lífsskilyrði þess fólks öruggari, sem í sveitunum starfar? Til slíkra ráð-
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stafana væri fásinna að telja eftir rífleg framlög frá ríkinu, þar sem þær hljóta
að fela í sér þjóðarhagnað, en ekki sóun.

Breytingin á nýbýlalögunum samkv. frumvarpi þessu er aðallega í því fólgin,
að hækkað er til þeirra bæði lán og styrkur, en hins vegar ætlazt til þess, að ný-
býlastofnun, er hið opinbera styður, fari fram á ræktuðu landi og aðeins séu gerðar
undantekningar með óræktað land, ef það er dæmt sérstaklega hentugt til búskapar.
Lán og styrkur til samans getur orðið 30 þús. kr. eftir þessu frumvarpi.

Framkvæmd löggjafar um byggðahverfi af hálfu hins opinbera er ætlazt til, að
verði með svipuðu sniði og er um vega- og brúargerðir, eins og nánar er lýst hér
á eftir í skýringum við einstaka kafla frumvarpsins.

Um frumvarpið í heild eða megintilganginn, sem þvi er ætlaður, skal að lok-
um tekið fram, að það er óhjákvæmilegt að gera stórfelldar og róttækar ráðstaf-
anir til eflingar Íslenzkum landbúnaði. Það er þjóðhagsleg nauðsyn að tryggja
framtíð landbúnaðarins. Öllum er ljóst, að ástand það, sem nú er, sé óviðunandi.
Grundvallarorsökin liggur í þVÍ, að framleiðsluhættir landbúnaðarins eru orðnir á
eftir tímanum. Nýja raunhæfa skipun verður að taka upp, og þar er stofnun byggða-
hverfa kjarni málanna. Það er enginn vafi, að sveitaæskan hefur trú á því, að með
samstarfi og nútímatækni og viturlegri skipulagningu sé fullkomlega fær leið til
þess að skapa örugga framtíð í sveitum landsins. Margt af því æskufólki, sem alið
er upp í sveitunum, þráir að mega helga krafta sína því starfi að rækta landið og
framleiða þau verðmæti, sem þjóðinni allri eru nauðsynleg til lífsviðurværis. Það
er óforsvaranlegt af þjóðfélaginu að gefa þessari æsku ekki tækifæri til að geta
búið sér örugga framtíð í sveitinni. Jafn óafsakanlegt væri hitt að ginna hana út
i ævintýri, sem eru fyrirsjáanlegur ófarnaður, hvetja hana til kostnaðarsamra
framkvæmda, sem mundu fjötra hana við ævilangt basl, án þess að það hefði
nokkurn þjóðhagslegan tilgang. Byggðahverfi, stofnuð í tbeztu sveitunum næst
markaði bæja og kauptúna, hljóta að skapa bezta framtíðaröryggið. Þau eiga að
geta fært starfsömu æskufólki sveitanna góð og batnandi lífskjör og fullkomnari
menningarskilyrði.

Skýringar við einstaka kafla frumvarpsins.

Vm I. kafla. Um nýbyggðastjórn.
Með lögum um nýbýl! og samvinnubyggðir frá 1936 var ákveðið, að skipaður

yrði sérstakur nýbýlastjóri og nýbýlanef'nd honum til aðstoðar. Þetta starf var
falið búnaðarmálastjóra þar til 1941, að bæði nýbýlanefnd og nýbýlastjóri voru
felld burtu, en í þess stað kom nýbýlastjórn ríkisins, sem hefur haft yfirstjórn
þessara mála síðan.

Með þessu frv. er gert ráð fyrir mjög auknum og umfangsmiklum framkvæmd-
um í nýbyggðamálum, og verður því óhjákvæmilegt að fela stjórn og umsjón þeirra
einum manni, sem hefur ekki öðrum störfum að gegna. En hins vegar er eðlilegt,
að hann njóti allrar aðstoðar, er hann þarf, hjá Búnaðarfélagi íslands, og er því
sérstök nýbyggðanefnd talin óþörf. Verður starf nýbyggðastjóra eftir lögum þess-
um hliðstætt við starf vegamálastjóra eða vitamálastjóra.

Um II. kafla. Um nýbyggðasjóð.
Aðalefni þessa kafla er það, að stofnaður skuli sjóður, er heitir nýbyggða-

sjóður, með gömlu sjóðunum, nýbýlasjóði og byggingarsjóði, eins og þeir eru nú,
og nýrri deild, byggðahverfasjóði. Skal stofnfé byggðahverfasjóðs vera 10 millj.
kr., en framlag til hans a. m. k. 500 þús. kr. árlega. Hinar tvær sjóðsdeildirnar
starfa sem áður. Er sú ein breyting gerð með byggingarsjóð, að honum er .ætIað að
vera að öllu leyti undir stjórn Búnaðarbankans, enda er slíkt eðlilegra en lán-
veitingar og styrkveitingar séu undir tveim stjórnum, eins og nú er.
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Hlutverk byggðahverfasjóðs er að veita lán til byggingar íbúðarhúsa og nauð-
synlegustu periingshúsa í byggðahverfum. Er gert ráð fyrir, að ríkið láti reisa
þessar byggingar fyrir fé úr sjóðnum, og sé lánið vaxtalaust, þar til ábúendur þeir,
er flytjast á býlin, taka við þeim.

Þessi lán (sjá 15. gr.) eiga að vera mjög hagstæð, aðeins 3% vextir og afhorg-
anir af allri lánsupphæðinni Í 42 ár. Er auðvitað meginskilyrði varðandi fram-
tiðarbúrekstur í byggðahverfunum, að vextir og afborganir hvíli ekki" of þungt á
ábúendum. Eins og byggingarkostnaður er nú, verða jafnvel þessir lágu vextir og
afborganir allhá upphæð árlega. Hins vegar verður í byggðahverfunum um all-
stór bú að ræða og vel í hendur búið um ræktun og önnur skilyrði, auk þess sem
gera má ráð fyrir, að þegar farið verður að byggja í hverfum, geti byggingar-
kostnaður orðið stórum mun lægri en á einstökum og af'skekktum býlum.

Auk þessara hagstæðu lánskjara eiga efnalitlir menn kost á styrk allt að 25%
af, byggingarkostnaði, en lán er hins vegar heimilt að veita fyrir öllum byggingar-
kostnaði.

Varðandi lán til nýbýla (sjá einnig 15. gr.) er líka sú breyting gerð frá eldri
lögum, að vextir og afborganir skulu lækka ofan Í 3%, og lánsupphæðin, sem
heimilt er að veita, hækkar upp í 15 þús. kr., en má þó ekki fara yfir 40% af kostn-
aðarverði. Jafnframt er styrkur til nýbýla hækkaður upp í 15 þús. kr. Þar, sem á
annað borð er varið fé til að stofna nýbýli, er sjálfsagt, að nýbýlastofnendur séu
ekki neyddir til að byggja svo smátt eða með svo slæmum lánskjörum, að þeir rísi
aldrei undir. Með slíku er þeim gert ógagn eitt.

Um III. kafla. Um byggðahverfi.
t þessum kafla eru aðalnýmæli frumvarpsins, sem er stofnun byggðahverfa.

Að vísu er hann sami~ með hliðsjón af lögum um samvinnubyggðir frá 1936 og
lögum um landnám rtkisins frá 1941, en felur þó í sér miklar breytingar frá þeim.
Hér er í fyrsta sinn gert ráð fyrir Í lögum, að ríkið láti stofna ákveðin byggða-
hverfi á nokkrum stöðum á landinu, þar sem eru einna bezt skilyrði til þess að
dómi þeirra manna í Búnaðarfélagi Íslands, sem hafa rannsakað þessi mál.

Jafnframt er hér gert ráð fyrir (í 17. gr.) háu árlegu framlagi eða einni og
hálfri milljón króna, til þess að þessar framkvæmdir geti orðið í svo stórum stíl,
að þær komi að varanlegu gagni fyrir framtíðina.

Það er gert ráð fyrir, að stofnun byggðahverfa skuli framkvæmd með sama
hætti og t. d. brúargerðir og vega. Í vegalögum eru þjóðvegir ákveðnir og brýr,
er ríkið tekur að sér að sjá um framkvæmd á. Þessi lög eru endurskoðuð árlega,
bætt við nýjum þjóðvegum eða brúm eftir tíllögum vegamálastjóra með samþykki
Alþingis. Fyrst voru þjóðvegir ákveðnir um stærstu byggðir landsins og brýr á
þær ár, þar sem nauðsynlegast var fyrir samgöngur, en jafnframt var haldið við
sýslu- og hreppavegum. Síðan fjölgaði, eftir þVÍ sem geta ríkisins var til, þjóð-
vegum og brúm. A sama hátt er hér ætlazt til, að verði um framkvæmdir byggða-
hverfa. Fyrst rísa þau á þeim stöðum, þar sem öll skilyrði eru hentugust, en haldið
er áfram eftir sem áður búskap í strjálbýli og stofnun nýbýla, eftir því sem þörf
þykir. En þegar búskapur í byggðahverfum tekur að blómgast og eftir því sem
framkvæmdir ríkisins aukast, eru tekin upp Í byggðahverfalög ný byggðahverfi
eftir tillögum nýbyggð ast jóra. Þegar byggðahverfunum fjölgar, má gera ráð fyrir,
að búskapurinn færist þangað að miklu leyti og bændur flytji þangað úr afskekkt-
ustu sveitum, í stað þess, að þeir eru neyddir til þess nú að flytja í bæi eða kaup-
tún. Alveg eins og með vegi og brýr skal stofnun byggðahverfanna framkvæmd
í þeirri röð, sem landbúnaðarráðherra með ráðum nýbyggðastjóra þykir rétt. Þau
byggðahverfi, sem hér eru Í fyrsta sinn tekin upp, eru flest þeirra, sem um getur
Í áðurnefhdum tillögum. Gert er ráð fyrir ci 22. gr. og 23. gr.), að ríkið láti undir-
búa jarðirnar (ræktun, framræslu o. s. frv.) og reisa íbúðarhús og nauðsynleg-
ustu peningshús, áður en væntanlegur ábúandi tekur við býlunum. Þessi fram-
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kvæmd af hálfu ríkisins er óhjákvæmileg, því að oft verða þessi býli ætluð mönn-
nm, sem búa annars staðar og hafa engin tök á að sjá um byggingar og ræktun
á býlunum, fyrr en þeir flytjast þangað. Auk þess fylgja því margir kostir, að ríkið
sjái um þessar framkvæmdir. Byggingar t. d. ættu bæði að geta orðið ódýrari og
betur gerðar með þessu móti.

Aftur á móti er hvorki nauðsynlegt né heppilegt, að ríkið skili öllu ræktunar-
landinu fullræktuðu í hendur viðtakanda. Með því móti mundi verða of mikil
skyndiræktun. gerð með tilbúnum áburði, og ekki yrði heldur komið við jafnfjöl-
breyttum ræktunaraðferðum. Er því aðeins gert ráð fyrir, að ríkið fullrækti 6 ha,
en láti hins vegar undirbíla allt landið til ræktunar.

Samkv. 25. gr. frv. hafa bændur, bændasynir og aðrir, sem heima eiga á svæði
hyggðarhverfisins, með vissum skilyrðum forgangsrétt að býlunum, en næstir þeim
þeir bændur, sem búið hafa á jörðum, sem dæmast ekki hæfar til framtíðarábúðar
eftir rannsóknum, sem ætlazt er til, að Búnaðarfélagið láti fara fram. Er ekki nema
eðlilegt og sjálfsagt, að þessir bændur, sem annars hlytu að Ilosna upp, sitji fyrir
við úthlutun þessara býla, er ríkið lætur reisa. Ekkert ákvæði hefur verið sett hér
inn í lögin um það, hvernig ráðstafað skuli þeim jörðum, er bændur flytja af. Væri
sennilega eðlilegast, að Búnaðarfélag íslands léti meta þessar jarðir og ríkið tryggði
sanngjarnt verð fyrir þær, þvi að bændum mundi ekki veita af að fá eitthvað fyrir
þessar eignir sínar. Getur ríkið síðan selt þær hreppsfélögum eða öðrum, er kynnu
að hafa not fyrir þær.

Eins og í lögum um samvinnubyggðir er hér ákveðið (26. gr.), að ábúendur í
byggðahverfum stofni með sér byggðafélög og setji sér samþykkt, er landbúnaðar-
ráðherra staðfestir eftir tillögu nýbyggðastjóra. Byggðafélögunum er í sjálfsvald
sett að ákveða, hvort þau vilja taka upp samvinnurekstur eða að hve miklu leyti,
og hvað af stofnunum, byggingum, vélum o. s. frv. skuli vera félagseign. Er þannig
gert ráð fyrir, að þetta fyrirkomulag geti verið með ýmsu móti, eftir því sem ábú-
endum hvers byggðarhverfis þykir bezt henta. En ótrúlegt er annað en bændur í
byggðahverfum komist fljótlega sjálfir að þeirri niðurstöðu, að samvinnurekstur
eða jafnvel alger samyrkja verði hagsælasta fyrirkomulagið. En úr þessu verður
reynslan sjálf að skera.

Hvatning eða tillögur um stofnun byggðahverfa geta komið frá bændunum
sjálfum (sjá 30. gr.), ef tíu menn eða fleiri taka sig saman, og hið sama gildir um
bæjar- eða sveitarfélög. Gangur þessara mála er þá sá, að menn senda nýbyggð a-
stjóra umsóknir sinar og hann lætur þá fara fram rannsókn á þeim stað, þar sem
tillögur eru um að stofna byggðarhverfið, og vilji hann mæla með því, gerir hann
tillögur sínar til Alþingis.

Um IV. kafla. Um nýbýli.
Aðalbreytingar í þessum kafla frá eldri nýbýlalögum eru þær, að hér er ætI-

azt til, að stofnun nýbýla sé mestmegnis takmörkuð við ræktað land og aðeins
gerðar undantekningar með óræktað land, sem þá sé sérstaklega vel til búskapar
fallið vegna ágætra skilyrða, t. d. jarðhita. .

Hins vegar er styrkur til þeirra nýbýla, sem á annað borð er veitt fé til, hækk-
aður upp í 15 þús. 1,1'. (sjá 34. gr.), en má þó ekki vera meiri en 40% af stofnkostn-
aði býlisins.

Enn fremur eru sett strangari ákvæði (35. gr.) um það, að nýbýli njóti því
aðeins stuðnings hins opinbera, að það sé reist á jörð, sem er vel fallin til fram-
tíðarábúðar samkv. yfirlýsingu trúnaðarmanna Búnaðarfélags Íslands, sem falin
hefur verið rannsókn á því, hverjar jarðir á landinu eru hæfar til framtíðarábúðar.

Þessar breytingar eru hér gerðar í samræmi við þá reynslu, er orðið hefur af
nýbýlalöggjöfinni, og jafnframt með hliðsjón af því, að aukning býla í sveitum
fari aðallega fram í byggðahverfunum, eftir að lög þessi hafa verið samþykkt.
Reynsla af stofnun nýbýja á óræktuðu landi hefur orðið mjög slæm. Í annan stað
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hefur bæði lán og styrkur til þeirra nýbýla, sem stofnuð hafa verið, verið allt of
mjög af skornum skammti, svo að bændum hefur gengið seint og illa að koma
fótum undir sig, og hafa þessi framlög stundum gert þeim ógagn eitt, hvatt þá út
í bústofnun, sem aldrei gat veitt þeim sæmileg lífsskilyrði. Eru því framlögin hér
hækkuð að mun, um leið og reistar eru skorður við því, að menn leiðist til nýbýla-
stofnunar á stöðum, sem eru illa til búskapar fallnir. Nýbýlastofnun í strjálbyggð-
um sveitum getur engan vanda leyst í landbúnaðarmálum, en hins vegar er ekki
rétt að taka fyrir slíka býlastofnun. meðan ekki hafa risið nægilega mörg byggða-
hverfi til þess að taka við fólksfjölgun í sveitum. Ýmsar jarðir eru þannig, að þær
eru vel fallnar til skipta eða þær liggja þannig í byggð, að nýbýli, sem þar eru reist,
gætu síðar orðið stofn byggðahverfa.

Nýmæli er það einnig í þessum kafla (36. gr.), að nýbyggðastjóra er veitt heim-
ild til með samþykki landbúnaðarráðherra að láta reisa nýbýli á jörð í eigu hins
opinbera. Eru þá látin gilda sömu ákvæði um undirbúning af hálfu ríkisins og um
byggðahverfin.

V. og VI. kafli
þurfa ekki skýringa við.

14


