
Ed. 482. Frumvarp til jarðræktarIaga. [43. mál]
(Eftir 3. umr. í Nd.)

Samhljóða þskj. 4Qol með þessum breytingum:

4. gr. hljóðar svo :
Héraðsráðunautar í jarðrækt skulu vera svo margir sem nauðsyn krefur að

dómi Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki ráðherra tölu þeirra og starfssvæði.
Sé starfssvæði ráðunautar minna en meðal sýslufélag, skal framlag ríkisins lækka
í hlutfalli við það. Framlag ríkissjóðs skal þó aldrei fara fram úr því, að ríkið greiði
sinn hluta af fullum launum 10 ráðunauta.

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
ú hendi leiðbeiningar og eftirlit með ræktunarframkvæmdum hver á sínu sambands-
svæði, þar á meðal að veita bændum aðstoð við að gera ræktunaráætlanir fyrir
ábúðarjarðir þeirra, og njóta til þess aðstoðar Búnaðarfélags íslands. Þar, sem sam-
h:mdssvæði nær yfir meira en tvö sýslufélög, er heimilt að hafa sérstaka mælinga-
menn þeim tíl aðstoðar, enda samþykki landbúnaðarráðherra tölu þeirra og launa-
kjör að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands.

11. gr. hljóðar svo:
Til framkvæmda þeirra í jarðrækt og húsabótum, sem taldar eru í þessari grein,

skal greiða styrk úr ríkissjóði sem hér segir (sbr. þó 15. gr.):
I. Áburðargeymslur:

a. Safnþrær, al steyptar .
b. Áburðarhús, al steypt eða steypt með járnþaki .
c. Haugstæði, steypt með 1 m veggjum .

II. Frarnræsla vegna tíma, akur- eða engjaræktar (hand-
gröftur) :
a. Skurðir hundgrafnir .
b. Hnausræsi " .
c. Önnur ræsi (viðar-, grjót- og pípuræsi) .

III. Framræsla vegna túna-, akur-, engja- og haga ræktar (vél-
grafnir skurðir):

Helmingur rekstrarkostnaðar við gröft skurðanna.
en hann telst þessi:

Leiga greidd Vélasjóði eða öðrum aðila, viðgerðar-
kostnaður (sem ekki er innifalinn í leigunni), vírar,
hlerar og olíur, og mannahald, eftir því sem það er
ákveðið eða samþykkt af stjórnendum Vélasjóðs.

IV. Jarðrækt:
Vinnsla og jöfnun lands vegna akur- og túnræktar .. - 200.00 - ha

V. Grjótnám úr ræktunarlandi. þó ekki yfir 50 m3 á ári.. 2.00 - m3

VI. Girðingar um ræktunarlönd með föstum horn- og hliðar-
stólpum, og sé eigi meira en 5 m bil á milli jarðfastra
staura. Girðingar skulu vera minnst 5 strengja gadda-
vírsgirðingar úr nýju og óskernmdu efni, og sé jafnað í
lægðir, eða jafngildi þeirra um vörn og varanleik, ef um
vírnetsgirðingar er að ræða 0.30 - m

VII. Heyhlöður :
a. Þurrheyshlöður steyptar með járnþaki eða þaki úr

öðru efni jafngóðu 1.00 ~- m3

b. Þurrheyshlöður á steyptum grunni úr timbri, asbesti,
járni eða öðru jafngildu efni 0.75 -

c. Votheyshlöður, steyptar, með þaki úr varanlegu efni 4.50 -
Styrkur á jarðabætur greiðist því aðeins, að þær séu teknar út eigi síðar en á

næsta ári, eftir að þær eru fullgerðar.
Styrkur til jarðræktar greiðist því aðeins, að landið sé fullunnið og jafnað og

nægilega þurrt að dómi héraðsráðunautar. og að grasfræi eða akurjurtum hafi verið
sát' í landið eða það sé fullgróið túngróðri sem sjálfgræðsla.

Styrkur til haugstæðu veitist því aðeins, að til sé nægilega stór safnþró fyrir
kúnþvag á býlinu.

Ekki veitist styrkur út á minni þurrheyshlöður en að rúmmál þeirra sé minnst
100 m",

kr. 9.00 pr. m3
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