
Nd. 614. Frumvarp til laga [209. mál]
um viðauka við lög nr. 18 4. nóv. 1887,um veð.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Aftan við lögin komi ný grein, svo hljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laganna er bændum rétt og heimilt að veðsetja bönk-

um og sparisjóðum einu nafni tiltekna flokka búfjár síns, er þeir eiga eða eignast
kunna, og gengur veð bankans eða sjóðsins fyrir öllum síðari veðsetningum búfjár
eða einstakra gripa. Sama gildir um veðsetningu fóðurbirgða, sem veðsali kann að
eiga á hverjum tíma handa veðsettu búfé.

Heimilt er og að veðsetja sömu aðilum í einu lagi öll búsgögn innan húss og
utan, án sérstakrar sundurliðunar, og jafnt það, er veðsetjandi á þegar veðsetning
fer fram, og það, er hann síðar kann að eignast.

Nú flytur veðsali í aðra þinghá, eftir að skuldabréf hefur verið þinglesið, og
heldur bankinn eða sjóðurinn þá veði sínu, þótt skuldabréfið sé eigi þinglesið á
ný i þeirri þinghá, sem veðsali flutti í.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt samkvæmt beiðni landbúnaðarráðherra, og áskilja

nefndarmenn sér rétt að flytja eða fylgja brtt., sem fram kunna að koma. Frum-
varpinu fylgdi svo hljóðandi greinargerð frá landbúnaðarráðherra.

Af breyttum búskaparháttum bænda her á landi á síðari árum hefur leitt, að
þeir þurfa nú á meira lánsfé að halda en áður og þá sérstaklega stuttum rekstrar-
lánum auk fastra, langra lána til húsabóta og ræktunar. Til að auðvelda bændum
lántöku í þessu skyni þykir rétt að veita þeim heimild til að veðsetja bönkum og
sparisjóðum tiltekna flokka búfjár og búsgögn innan húss og utan, en til annarra
aðila nær þessi heimild til veðsetningar ekki samkvæmt þessum lögum. Aður hafa
verið i lögum svipuð ákvæði um lántökur bænda og veð til tryggingar þeim, og má
þar til nefna lög nr. 31/1930, gr. 14, lög nr. 17/1934, lög nr. 38/1937, gr. 21, og lög
nr. 31/1929, gr. 51. Þá voru og með lögum nr. 34/1927 sett sérákvæði um lántökur
útgerðarmanna og veðsetningu afla til tryggingar lánum til útgerðarinnar.


