
Nd. 436. Breytingartillögur
við frv. til 1. um Ræktunarsjóð íslands.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 4. gr. Greinin falli niður.
2. Við 5. gr. Í stað 2. málsgr. koma tvær málsgr., svo hljóðandi:

Upphæð lánanna má vera allt að 30% kostnaðarverðs til þeirra framkvæmda,
sem styrkur er veittur til samkvæmt jarðræktarlögum, og allt að 60% kostnaðar-
verðs til annarra framkvæmda, enda sé það kostnaðarverð að dómi sjóðsstjórnar-
innar ekki hærra en eðlilegt má teljast samkvæmt verðlagi á hverjum tíma.
Skulu framkvæmdirnar metnar it kostnað lántakanda, svo sem nánar verður
fyrir mælt í reglugerð.

Um lánveitingar, er stjórn sjóðsins telur vafa leika á, hvort veita skuli,
skal hún leita álits Búnaðarfélags íslands eða nýhýlastjórnar ríkisins, eftir því
sem við á.

3. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Þegar stjórn Ræktunarsjóðs hefur ákveðið að veita lán samkvæmt 5. gr.,

er henni heimilt að veita bráðabirgðalán, meðan á framkvæmdum stendur, gegn
veði í framkvæmdinni og öðrum tryggingum, ef þurfa þykir, svo sem handveði,
persónulegum ábyrgðum eða öðru, er hún tekur gilt sem tryggingu fyrir bráða-
birgðaláninu.

Þessi lán mega nema allt að 80% af hinu áætlaða láni, og skulu þau greidd
að fullu um leið og stofnlánið er tekið.

4. Við 7. gr. Síðari málsl. ("Allur kostnaður '" lántakanda") fellur niður.
5. Við 8. gr. Orðin .Jrreppsfélags eða" í 2. mgr. og "hrepps eða" í 3. mgr. falli

niður.
6. Við 9. gr. Greinin orðist svo:

Seðladeild Landsbanka Íslands skal skylt að lána Ræktunarsjóði upphæð í
íslenzkum krónum, sem samsvari því, er sjóðurinn lánar til kaupa á því, sem
hefur haft í för með sér notkun erlends gjaldeyris, að byggingarefni undan-
skildu, með 1%% vöxtum. Seðladeild Landsbankans veitir lánin í opnum reikn-
ingi, en við hver árslok skal sameina lánveitingar liðins árs í eitt lán, Ríkis-
sjóður ábyrgist allar skuldbindingar Ræktunarsjóðs gagnvart seðladeild Lands-
bankans. Ræktunarsjóður skal endurgreiða seðla deild Landsbankans lán þessi
með jöfnum afborgunum á 10 árum. ÞÓ má skuld sjóðsins við seðladeildina
aldrei vera hærri en 10 millj. kr.

Stjórn Ræktunarsjóðs og stjórn seðladeildarinnar ákveða með samkomulagi,
hve mikill hluti lánanna gengur til kaupa á hinu erlenda efni. Ef ágreiningur
yrði um ákvörðun þessa, skal leitað úrskurðar landbúnaðarráðherra.

7. Við 10. gr. Fyrir orðin "fyrir B-Iánum" í fyrri málsgr. kemur: lánveitinga.
8. Við 13. gr.

a. 2. tölul. orðist svo:
Við eigendaskipti að veði fyrir láni, ef Ræktunarsjóði hefur ekki verið

tilkynnt um eigendaskipti.
b. 4. tölul. orðist svo:

Ef lögð el' niður landbúnaðarframleiðsla eða störf fyrir landbúnaðinn
á eignum þeim, er veðsettar eru Ræktunarsjóði.

9. Við 20. gr. Greinin falli niður.


