
Nd. 537. Breytingartillögur [133. mál]
við frv. til l. um breyt. á l. nr. 7 12. jan. 1945, um jarðræktar- og húsagerðarsam-
þykktir i sveitum.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
9. gr. laganna orðist svo:
Verja skal úr ríkissjóði á næstu 6 árum samtals allt að 6 millj. kr. til

greiðslu helmings af kostnaðarverði þeirra véla og verkfæra, kominna á ákvörð-
unarstað, er vélanefnd telur þörf á til ræktunarframkvæmda samkvæmt lögum
þessum. Þau ræktunarsambönd og félög skulu sitja fyrir um vélakaup, sem
enn hafa ekkert fé fengið úr framkvæmdasjóði til kaupa á nauðsynlegum vél-
um og verkfærum, og enn fremur þau ræktunarsambönd og félög, er hafa
keypt vélar, er reyndust lítt nothæfur fyrir íslenzka stað hætti. Styrkurinn veit-
ist aðeins til kaupa á nýjum og vönduðum vélum og greiðist jafnóðum og
vélarnar eru keyptar.

2. Við 2. gr.
a. 1. málsl. 1. málsgr. orðist svo:

Að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar samþykktarsvæðis ákveður
vélanefnd árlega fyrir hvert samþykktarsvæði gjald fyrir notkun véla og
verkfæra, sem keypt eru og notuð samkvæmt lögum þessum.

b. A eftir 3. málsgr, komi ný málsgr., er orðist svo:
Óheimilt er Búnaðarfélagi Íslands að greiða jarðræktarframlag einstak-

lingum eða félögum innan ræktunarsambands, meðan það eða þau hafa
ekki gert full reikningsskil að dómi stjórnar Búnaðarfélags Íslands (sbr.
jarðræktarlög). Nú hafa reikningar og skilagrein ekki borizt stjórn Bún-
aðarfélags Íslands fyrir byrjun júnímánaðar næst eftir lok reikningsárs
ræktunarsambands eða félags, og er stjórn Búnaðarfélags Íslands þá heimilt
að kveða svo á, að stjórn eða framkvæmdastjóri hlutaðeigandi ræktunar-
sambands eða félags greiði dagsektir, sem hún ákveður, allt að 100.00 kr.,
þar til úr þessu er bætt að dómi stjórnar Búnaðarfélags Íslands. Sektirnar
renna í vélasjóð.

c. 5. málsgr. falli niður.
3. A eftir 2. gr. komi ný grein, er orðist þannig:

14. gr. laganna orðist svo:
Nú hefur jarðræktarsamþykkt verið komið á og starfsemi hafin samkvæmt

fyrirmælum hennar, og skal þá stjórn Búnaðarfélags íslands senda hlutaðeig-
andi sambandi óskert jarðræktarframlag hvers samþykktarsvæðis, nema það
hafi ekki lagt í fyrningarsjóð svo sem lög og reglugerð mæla fyrir um, en þá
er henni skylt að draga þá fjárhæð, sem vangreidd er, frá jarðræktarframlagi
því, er greiða ber vegna jarðabóta, sem unnar eru að öllu eða einhverju leyti
með vélum og verkfærum hlutaðeigandi ræktunarsambands og á félagssvæði
þess. Þetta ákvæði kemur þó ekki til framkvæmda fyrr en árið 1956 og verður
aðeins beitt gegn greiðslum, er falla í gjalddaga í árslok 1955 og síðar.


