
Nd. 456. Nefndarálit
um frv. til laga um jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. á mörgum fundum. Telur hún, að frv. gangi í rétta
átt og ákvæði þess geti orðið mikilsverður þáttur i ræktun og endurbyggingu sveit-
anna.

Breytingar, sem nefndin leggur til, miða eingöngu að þvi að gera ákvæði frv.
skýrari eða fyllri í einstökum atriðum.

Frv. var lagt fyrir aukabúnaðarþing það, er kom saman 21. sept. s. l. Samþykkti
búnaðarþingið með 23 shlj. atkv., að frv. yrði í aðalatriðum gert að lögum eins og
það lá fyrir. Nefndin leggur því til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr.

a. Á eftir orðinu "samþykktarsvæði" í niðurlagi 1. málsgr. komi: enda liggi
fyrir kröfur um það frá einu eða fleiri hreppabúnaðarfélögum innan sam-
bandsins.

b. Á eftir "Búnaðarfélags Íslands" í niðurlagi 1. málsl. 3. málsgr. komi: og
hlutaðeigandi búnaðarfélaga.

2. Við 4. gr. 2. málsgr. Í stað orðanna "og skal hún þá endursenda hana" komi: og
skal það þá endursenda hana.

3. Við 5. gr. Upphaf 5. tölul. orðist svo:
Framræslu á landi jarðarinnar og hvernig hún skuli unnin.

4. Við 9. gr. Aftan við greinina bætist: Styrkur veitist aðeins til kaupa á nýjum
og vönduðum vélum og tækjum.

5. Við 10. gr. Aftan við 1. rnálsgr. bætist: Nú eru vélar ekki notaðar einhvern tíma,
og ber þá hlutaðeigandi sambandi eða ræktunarfélagi að greiða fyrningargjaldið
fyrir þann tíma.

1). Við 11. gr. Aftan við greinina bætist nýr málsl., svo hljóðandi: Vanræki búnað-
arsamband eða ræktunarfélag viðhald véla þessara að dómi verkfæranefndur eða
neiti að hlíta fyrirmælum hennar þar að lútandi, skal það varða sektum eða
endurgreiðslu styrksins, ef um miklar sakir er að ræða.

7. Við 15. gr. Fyrir ,,2. gr." í niðurlagi greinarinnar komi: 3. gr.
8. Við 16. gr. Fyrir ,,2. gr." komi: 2. og 3. gr.
9. Við 18. gr.

a. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Nú er samþykkt staðfest og undirbúningur hafinn til framkvæmda, og

ber þá teiknistofu landbúnaðarins að láta byggingarfróða menn athuga og
gera tillögur um .... o. s. frv.

b. í stað orðanna "Trúnaðarmaður þessi skal" i upphafi síðari málsl. 1. málsgr,
komi: Trúnaðarmenn þessir skulu.

10. Við 19. gr. Fyrir "trúnaðarmanns" komi: trúnaðarmanna.
11. Við 20. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi: Þar, sem rætt er

um veggjamót í lögum þessum, er um að ræða mót af varanlegri gerð, sem auð-
velt er að flytja milli vinnustaða.

12. Við 21. gr. Aftan við fyrri málsgr. komi: Styrkur veitist aðeins til kaupa á nýjum
og vönduðum tækjum.

13. Við 22. gr. Á eftir orðunum "byggingarsjóði og nýbýlasjóði" komi: á sama hátt
og segir í 10. gr.
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