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Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt þetta frumvarp á mörgum fundum og rætt það nokkuð við
landbúnaðarráðherra. Er öll nefndin sammála um það, að nauðsyn beri til róttækra
ráðstafana, svo að unnt sé, að bændur landsins geti byggt búskap sinn á ræktuðu og
vélarfæru landi. Telur nefndin þetta álíka mikilsvert fyrir landbúnaðinn og það var
it sínum tíma fyrir sjávarútveginn að fá vélskip í stað róðrarbáta.

Nefndinni er ljóst, að þessu takmarki verður ekki náð nema með mjög miklum
opinberum stuðningi og sterkum félags samtökum bændanna sjálfra um allar sveitir
landsins. Hins vegar er verulegur ágreiningur milli nefndarmanna um það, hvernig
náð verði því takmarki, sem að er stefnt, áheppilegastan hátt.

Bjarni Ásgeirsson vill samþykkja frumvarpið óbreytt eða þvi sem næst, en telur
sig þó geta aðhyllzt verulegar breytingar, ef sýnt er í meðferð málsins, að því sé
tryggari framgangur á þann hátt.

Barði Guðmundsson vill fresta afgreiðslu málsins, þar til álit landbúnaðarráð-
herra liggur fyrir.

Hinir þrír nefndarmennirnir, JPálm, JS og SG, vilja samþykkja frumvarpið með
þeirri breytingu, sem flutt er á sérstöku þingskjali.

Jón Sigurðsson, sem er flutningsmaður málsins, vill þó taka fram, að: hann fylgi
auðvitað frumvarpinu óbreyttu, ef breytingartillögurnar ná ekki fram að ganga.

Breytingartillaga meiri hluta nefndarinnar er byggð á þeirri grundvallar-
skoðun, að með samþykkt hennar sé miklu meiri trygging fyrir þVÍ, að það takmark
náist, sem að er stefnt, vegna þess;

1. að með þeim hætti verður eigi fram hjá því komizt að rannsaka aðstöðuna á
hverri jörð í landinu með tilliti til ræktunarástands tímanna og þeirrar nýræktar,
sem þegar hefur verið ráðizt í;

2. að þannig sé frekari vissa fyrir því, að vinnu allra stórvirkari jarðræktarvéla
verði kornið í eðlilegt kerfi, er miðað sé við fullkomnustu afköst og mestan
árangur;

3. að með þeim hætti sé miklu tryggara en ella, að öll nýrækt verði betur gerð og
komi að fullu gagni, þar sem ábyrgð búnaðarfélaga og samþykktarhéraða verði
þannig tryggð fyrir fram, að þau verði annað hvort að koma landinu i fulla rækt
eða endurborga framræslu og vinnslu, ef hlutaðeigandi bændur vanrækja hlut-
verk sitt á því sviði.
Að lokum ber þess að geta, að Jón Pálmason flytur tillögu um afnám 17. gr. jarð-

ræktarlaganna. en um það hefur eigi náðst samkomulag í nefndinni.

Alþingi, 7. des. 1944.
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