
Nd. 389. Breytingartillögur [43. mál]
við frv. til jarðræktarlaga.

Frá Asmundi Sigurðssyni.

1. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Héraðsráðunautar í jarðrækt skulu vera 10 á landinu. Þeir skulu ráðnir af

stjórnum viðkomandi búnaðarsambanda. Búnaðarfélag Íslands skal samþykkja
ráðningu þeirra.

Starfssvæði héraðsráðunauta skulu vera þessi:
a. Búnaðarsamband Kjalarnesþings.
b. Búnaðarsamband Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.
e. Búnaðarsamband Dala- og Snæfellsnessýslu.
d. Búnaðarsamband Vestfjarða- og Strandasýslu.
e. Búnaðarsamband Húnavatnssýslna.
f. Búnaðarsamband Skagafjarðarsýslu.
g. Búnaðarsamband Eyjafjarðarsýslu.
h. Búnaðarsamband Þingeyjarsýslna.
i. Búnaðarsamband Austurlands.
j. Búnaðarsamband Suðurlands.
\ Héraðsráðunautar skulu vera framkvæmdastjórar búnaðarsambandanna og
hafa á hendi leiðbeiningar og eftirlit hver á sínu svæði. Þeir annast og hafa um-
sjón með úttekt jarðabóta, er styrks njóta samkvæmt lögum þessum. Þar, sem
starfssvæði þeirra nær yfir meira en tvö sýslufélög, skulu þeir hafa sérstaka mæl-
ingamenn sér til aðstoðar, enda samþykki landbúnaðarráðherra tölu þeirra.

Fer um ráðningu mælingamanna eins og héraðsráðunauta.
2. A eftir ll. gr. kemur ný grein, er verður 12. gr., og breytist greinatala samkvæmt

því. Greinin hljóði svo: ,
Þegar rúmmál áburðar- og heygeymslna. svo og flatarmál ræktaðs lands á

býli hefur náð því marki, er hér segir, falla styrkveitingar til býlisins niður:
Aburðarhús og safnþrær 250 m",
Þurrheys- og votheyshlöður 1000 m''.
Flatarmál ræktaðs lands 20 ha.
Nú er jörð, sem náð hefur fyrrnefndu marki, skipt í tvö eða fleiri býli eða

samvinnubúrekstur hafinn af tveimur eða fleiri aðilum, og skulu þá áframhald-
andi framkvæmdir njóta styrks, þar til fyrrnefndu hámarki er náð á hvert býli
eða hvern meðeiganda í búrekstrinum, ef um samvinnubúrekstur er að ræða.

3. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Landbúnaðarráðherra skipar þriggja manna nefnd, er nefnist Verkfæranefnd

ríkisins. Skal nefndin skipuð þannig: Verkfæraráðunautur Búnaðarfélags Ís-
lands, hafi það slíkan mann í þjónustu sinni, ella kýs stjórn félagsins í nefndina
einn af jarðræktarráðunautum þess. Einn maður kosinn af búnaðarþingi. Land-
búnaðarráðherra tilnefnir einn mann í nefndina, og sé hann formaður hennar.


