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Frá öðrum minni hl. Iandbtinnðarnefndar.

Frv. þetta var borið fram í neðri deild, sem gerbreytti því svo, að í raun
réttri má segja, að um nýtt frv. sé að ræða. Efni frv. var upphaflega það. að
jarðræktarstyrkur að meðtalinni verðlagsuppbót skyldi UI11 næstu 10 ár hækka
um 100%, - tvöfaldast frá því, sem nú er, - fyrir þúfnasléttun í túni og venju ..
lega nýrækt, þar til að hvert það býli, sem styrks nýtur, hefur 600 hesta heyskap
á véltæku landi i meðalári. Auk þess skyldi styrkja menn til engjasléUunar með
50 kr. auk verðlagsuppbótar fyrir hvern hektara.

Neðri deild breytti frv. i það horf, að jarðræktarstyrkurinn skyldi frumvegis
"greiddur þannig, að ríkið kosti framræslu og vinnslu landsins". Með öðrum orð-
um: Í stað þess að greiða styrk til ræktunarinnar er til þess ætlazt, að framvegis
greiði ríkið að fullu kostnað við alla framræslu og þurrkun landsins, þar með
talin lokræsagerð, og undirbúi það að fullu undir sáningu. því ákvæði frv. er



haldið óbreyttu, að rétt til "styrksins", þ. e. a. S., að ríkið kosti þessar fram-
kvæmdir, hafi umráðendur hvers þess býlis, sem gefur ekki af sér 600 heyhesta
á vélfæru landi, að uppfylltum hinum almennu skilyrðum laganna.

Hér er því um fullkomna grundvallarbreytingu í jarðræktarmálum að ræða,
breytingu, sem vissulega má telja, að stefni í rétta átt og sé bein viðurkcnning
þess, að jarðræktarlögin hafa ekki náð tilgangi sínum.

Margt bendir til þess, að meiri árangurs megi vænta í þessum efnum, ef ríkið
sjálft annast þessar framkvæmdir, annaðhvort beinlínis eða í samvinnu við félags-
samtök innan hinna einstöku héraða, þar sem það kynni betur að henta. Með
því ætti það að vera tryggt, að jafnan séu notuð hentug ustu og afkastamestu
vélar og áhöld, að verkið sé unnið af mönnum, sem bæði hafa næga þekkingu og
reynslu, til þess að full afköst fáist og verkið sé vel af hendi leyst, og að fyrst og
fremst séu valin til ræktunar þau lönd, sem helzt eru fallin til ræktunar og vegna
legu og annarrar aðstöðu eru líklegust til þess að sk.ila því fé, sem til umbótauna
er varið, fljótast aftur.

Hins vegar er þess að gæta, að jarðræktarlögin í heild eru byggð á þeim
grundvelli, að einstaklingarnir annist sjálfir ræktunina og greiði kostnaðinn við
hana, en fái síðan ákveðinn styrk lll' ríkissjóði. Sé þessum grundvelli gerbreytt,
virðist óhjákvæmilegt að taka jarðræktarlögin í heild til endurskoðunar eða að
minnsta kosti setja sæmilega ýtarleg ákvæði í lögin um, hversu þessum fram-
kvæmdum ríkisins skuli hagað, en slíkt er tæplega á færi þingnefndar, sem el'
önnum kafin við önnur störf.

Frv. í núverandi mynd ber þessa glöggt vitni. Hin einu Iyrirmæli frumvarps-
ins, sem að framkvæmdinni lúta, er að finna í 1. og 2. tölul. 1. gr. Verður engan
veginn sagt, að þau fyrirmæli séu skýr eða ýtarleg. Efni þeirra er eingöngu eftir-
farandi skilyrði: 1) Ræktunarsamþykkt hafi verið sett á svæðinu, 2) búnaðar-
félag eða samþykktarhérað ábyrgist, að landinu verði komið í rækt, 3) sæmilegt
ræktunarland sé til á jörðinni, og 4) svo fullkomnar vélar séu notaðar við vinnsl-
una sem völ er á og við verður komið.

Þetta er allt og sumt, sem máli skiptir. Að öðru leyti er ætlazt til, að ráð-
herra ákveði með reglugerð um allt, er lýtur að framkvæmd laganna og leiða hlýtur
af því, að grundvelli þeirra er gerbreytt eins og að framan segir.

Frv. segir ekkert um það, hvort ætlunin sé, að ríkisstjórnin annist og sjái um
jarðræktarframkvæmdirnar eða semji lim það við aðra aðila, svo sem búnaðar-
félög eða samþykktarhéruð. eða hvort hver einstakur umráðamaður jarðar getur
annazt ræktunina sjálfur og krafið ríkissjóð um greiðslu kostnaðarins eftir á.
Engin ákvæði eru í frv., er bendi til þess, að fyrst skuli hafin ræktun á þeim
stöðum, þar sem ræktunarskilyrði eru bezt og aðstaða með tilliti til markaðs og
samgangna. Þvert á móti má segja, að ákvæðið um, að jafnan skuli miðað við 600
hesta véltækt heyskaparland á hverju býli, geti verk að í öfuga átt.

Allir játa, að ákvæði 17. gr. jarðræktarlaganna þurfi endurskoðunar, ef þau
eigi að ná tilgangi sínum. Um leið og ríkið tekur að sér að kosta að fullu alla
framræslu, þurrkun og vinnslu landsins, verðui að sjálfsögðu að ganga svo frá
þessu ákvæði, að tilgangi þess verði náð og komið í veg fyrir, að almannafé, sem
varið er til ræktunarinnar, verði til þess að auðga einstaka menn og gera jarð-
irnar að braskvöru.

Þetta þing hefur samþykkt lög um ræktunarsamþykktir í sveitum, þar sem
ákveðið er að verja 3 millj. króna af almannafé ti} þess að styrkja samtök bænda
til þess að kaupa stórvirkar og hentugar vélar til jarðræktar og landbúnaðarstarfa.
Ætlazt er til, að styrkurinn nemi hálfu kaupverðinu, og því gert ráð fyrir, að alls
verði varið til kaupa á slíkum tækjum um 6 millj. króna á næstunni til viðbótar
því, sem fyrir er. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að tryggja það, um leið og ríkið
tekur að sér að sjá um og kosta ræktunina. að það eigi þess kost að nota þessi
tæki fyrir hæfilegt gjald og fullt tillit sé tekið til styrksins, ef samið er við sam-



þykktarhérað um að taka að sér framkvæmdina. Virðist jafnvel full ástæða til að
endurskoða nefnda löggjöf í sambandi við frv. þetta, því að hún var sniðin til
samræmis við grundvallaratriði gildandi jarðræktarlaga.

Engar áætlanir hafa verið lagðar fram um það, hver útgjöld séu lögð á ríkis-
sjóð, ef frv. verður að lögum, enda munu ekki fyrir hendi áreiðanlegar áætlanir
um heildarkostnað við ræktunarframkvæmdir þær, sem frv. gerir ráð fyrir.
Verður það að teljast mikill galli á meðferð málsins og undirbúningi.

Nefndin hefur þó átt þess kost að kynna sér nokkuð lausleg drög að áætl-
unum um þetta efni, sem Búnaðarfélag íslands hefur lútið henni í té. Eftir því
sem bezt verður séð, virðist mega gera ráð fyrir, að rækta þurfi til viðbótar um
22 þús. ha til að tryggja þann heyfeng af véltæku landi, sem frv. gerir ráð fyrir,
en að sjálfsögðu fer það þá að verulegu leyti eftir því, hversu ríkt er gengið eftir
því, að landkostir ráði valinu. Ræktunarkostnaður hlýtur að verða mjög mis-
jafn eftir því, hversu hagar til, og er því erfitt að gera sér grein fyrir meðal-
kostnaði á hektara, en margt hendir til þess, að eigi sé varlegt að áætla kostnað-
inn minni til uppjafnaðar en um 2700 Iu. á hvern ha. Séu þessar tölur nærri
sanni, yrði heildarkostnaður r-íkissjóðs samkv. frv. án.4 millj. króna eða rétt
um 60 milljónir miðað við núverandi verðlag og kaupgjald. Vissulega er hér um
háa upphæð að ræða, ÞÓ virðist eigi ástæða til að lúta hana vaxa sér svo mjög í
augum, þegar litið er til þess, hverja þýðingu landbúnaðurinn hefur í þjóðarbú-
skap okkar og hversu framleiðslukostnaður landbúnaðarafurða hlýtur að verka
á allt fjármála- og atvinnulíf í landinu. að ógleymdum samanburðinum við þær
fjárhæðir, sem runnið hafa til landbúnaðarins hin síðari ár.

En um leið og ákveðið er að leggja fram slíka upphæð af almannafé, verður
jafnframt að tryggja það, að framkvæmdum verði hagað svo, að sem mest traust-
ust og varanlegust verðmæti fáist fyrir það og að þau hæti hag og afkomu þjóðar-
innar í heild, en féð verði ekki látið af hendi sem styrkur, gjöf eða gróði til ein-
stakra manna.

Frv. tryggir ekki, þótt það verði að lögum, að þessa sé nægilega gætt, enda
þess tæplega að vænta, þegar á það er litið, hversu undirbúningi þess hefir verið
áfátt.

Eðlilegust afgreiðsla málsins nú virðist því sú, að ríkisstjórninni verði falið
að undirbúa málið fyrir næsta þing og hafa um það samvinnu við búnaðarþing og
nýbyggingarráð. Leggjum við því til, að frv. verði afgreitt með svolátandi

HÖKSTUDDHI DAGSKHÁ:
Þar sem deildin telur, að samfara breytingum þeim, sem frv. gerir ráð fyrir

á fyrirkomulagi jarðræktarmála, þurfti að gera víðtækari breytingar á jarðræktar-
lögunum, og í trausti þess, að ríkisstjórnin undirbúi málið í samráði við Búnaðar-
félag Íslands og nýbyggingarráð fyrir næsta reglulegt Alþingi, álítur deildin ekki
rétt að afgreiða frv, á þessu þingi og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 21. febr. 1945.

H. Guðmundsson,
frsm.

Kristinn E. Andrésson.


