
Nd. 361. Breytingartillögur
við frv. til jarðræktarlaga.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Störf þau, sem Búnaðarfélagi íslands eru falin með lögum þessum, annast

búnaðarmálastjóri með aðstoð jarðræktarráðunauta félagsins, héraðsráðunauta
og mælingarmanna búnaðarsambandanna undir umsjón félagsstjórnarinnar.

2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Héraðsráðunautar í jarðrækt skulu vera svo margir sem nauðsyn krefur

að dómi Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki ráðherra tölu þeirra og starfs-
svæði. Sé starfssvæði ráðunautar minna en meðal sýslufélag, skal framlag ríkisins
lækka í hlutfalli við það.

Heimilt er að fela sama manni að gegna ráðunautarstarfi bæði við jarðrækt
og búfjárrækt, enda fær hann þá greidd laun að hálfu frá hvorri búgrein.

Héraðsráðunautar skulu vera framkvæmdastjórar búnaðarsambandanna og
hafa á hendi leiðbeiningar og eftirlit með ræktunarframkvæmdum hver á sínu
sambandssvæði. Þar, sem sambandssvæðið nær yfir meira en tvö sýslufélög,
er heimilt að hafa sérstaka mælingamenn þeim til aðstoðar, enda samþykki
landbúnaðarráðherra tölu þeirra og launakjör, að fengnum tillögum Búnaðar-
félags Íslands.

3. Við 5. gr.
a. Orðin "Búnaðarfélags íslands" í fyrstu málsgr. falli niður.
b. Önnur málsgr. orðist svo:

Laun héraðsráðunauta greiðast að % hlutum úr ríkissjóði, en að %
hlutum af hlutaðeigandi héraðssamböndum. Héraðsráðunautar taka laun eftir
8 fl. launalaga.

4. Við 6. gr. Orðið "aðeins" í fyrstu málsgr. falli niður.
5. Við 10. gr. Í stað orðanna "ríki eða sýslu" í tölulið 2 komi: ríki, sýslu eða

hreppi.
6. Við 11. gr.

a. Við I. a. (Safnþrær). Fyrir "kr. 10.00" komi: kr. 9.00.
b. Við I. b. (Áburðarhús). Fyrir "kr. 7.00" komi: kr. 5.00.
c. Við II. Upphaf liðarins orðist svo:

Framræsla vegna túna-, akur- eða engjaræktar (handgröftur):
d. Við II. b. (Skurðir, vélgrafnir). Liðurinn falli burt.
e. Við II. e. (verður II. b. - Hnausræsi). Fyrir "kr. 1.00" komi: kr. 0.75.
f. Við II. d. (Kílræsi). Liðurinn falli burt.
g. Við II. e. (verður II. c. - Önnur ræsi). Fyrir "kr. 2.00" komi: kr. 1.50.
h. Á eftir II. e. komi nýr liður (rómv. III.) og orðist svo:

Framræsla vegna túna-, akur-, engja-, og hagaræktar (vélgrafnir skurðir):
Helmingur rekstrarkostnaðar við gröft skurðanna. en hann telst þessi:
Leiga greidd Vélasjóði eða öðrum aðila, viðgerðarkostnaður (sem ekki

er innifalinn í leigunni), vírar, hlerar og olíur, og mannahald, eftir því sem
það er ákveðið eða samþykkt af stjórnendum Vélasjóðs.

i. Við V. (verður VI.). Liðurinn orðist svo:
Girðingar um ræktunarlönd með föstum horn- og hliðarstólpum, og sé

eigi meira en 5 m bil á milli jarðfastra staura. Girðingar skulu vera minnst
5 strengja gaddavírsgirðingar, og sé jafnað í lægöir, eða jafngildi þeirra um
vörn og varanleik, ef um vírnetsgírðingar er að ræða .,. kr. 0.30 á m.



j. Við VI. b. (Súgþurrkunarkerfi). Liðurinn falli burt.
Ic Við VI. e. (verður VII. b.). Liðurinn orðist svo:

Þurrheyshlöður á steyptum grunni úr timbri, asbesti, járni eða öðru jafn-
gildu efni ... kr. 0.75. pr. m''.

l. Við VI. d. (Þurrheyshlöður úr öðru efni). Liðurinn falli burt.
m. Við VI. e.-f. Í stað liðanna komi einn liður (verður VIL e.) og orðist svo:

Votheyshlöður, steyptar, með þaki {Ir varanlegu efni ... kr. 4.50 pr. m".
n. Við VII. (Búvéla- og grænmetisgeymslur). Liðurinn falli burt.
o. Fyrir "nægilegt" í fjórðu málsgr. 11. gr. komi: nægilega.
p. Síðasta málsgr, 11. gr. falli niður.

7. Við 12. gr. Fyrsta málsgr. (að meðtöldum stafliðum a.--b.) orðist þannig:
Ríkissjóður greiðir verðlagsuppbætur it jarðabætur þær, sem taldar eru í ll.

og 15. gr., samkvæmt vísitölu framfærslukostnaðar, að undanteknum tölul. III.
(vélgraf'nir skurðir) í 11. gr.

8. Við 16. gr. 4. töluliður falli burt.
9. Við 17. gr. Greinin orðist þannig:

Landbúnaðarráðherra skipar þriggja manna nefnd, til fjögurra úra í senn er
nefnist vélanefnd ríkisins. Nefndin skal skipuð þessum mönnum: Verkfæra-
ráðunaut Búnaðarfélags Íslands, jarðræktarráðunaut Búnaðarfélags íslands, er
stjórn félagsins tilnefnir, og einum manni tilnefndum af búnaðarþingi. Landbún-
aðarráðherra skipar einn þeirra formann nefndarinanr.

10. Við 18. gr.
a. Fyrir orðið "verkfæranefndar" korni : vélanefndar.
b. 3. töluliður falli burt.

ll. Við Hl. gr. Greinin orðist þannig:
Til þess að annast þau störf, sem um getur í 18. gr., ræður vélanefnd sór

nauðsynlega aðstoðarmenn, eftir því sem þörf krefur. Verkfæraráðunautur Bún-
aðarfélags íslands er framkvæmdarstjóri nefndarinnar. Kostnaður við fram-
kvæmdarstjórn greiðist úr ríkissjóði.

12. Við 20. gr. Fyrir "verkfæranefndar" korni : vélanefndar.
13. Við 21. gr.

a. Fyrir "verkfæranefnd" komi: vélanefnd.
b. Á eftir orðunum "Hið sama gildir um" komi: ræktunarframkvæmdir et

vegum ríkisins.
14. Við 22. gr. Orðin "og 4" í þriðju málsgr. falli burt.
15. Við 29. gr. Fyrir ,,29. gr." í fyrstu málsgr, korni : 28. gr.
16. Við ákvæði til bráðabirgða.

a. Á eftir orðunum "má til bráðabirgða og" í fyrstu málsgr, komi: Til eins
árs í senn.

b. Fyrir ,,1959" í síðustu málsgr. komi: H1GO.


