
sþ. 23. Tillaga til þingsályktunar [23. mál]
um skipun nefndar til þess að endurskoða ákvæði laga um nýbýli og bústofnslán.

Flm.: Bernharð Stefánsson, Ásgeir Bjarnason, Jörundur Brynjólfsson,
Eiríkur Þorsteinsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa fimm manna nefnd til þess að
endurskoða ákvæði laga um nýbýli og bústofnslán og gera tillögur um breytingar
í því skyni að greiða fyrir fjölgun nýbýla og gera efnalitlum bændum kleift að
koma sér upp hæfilegum bústofni. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir samkvæmt
tillögu Búnaðarfélags Islands og tveir samkvæmt tilnefningu Stéttarsambands bænda.
Ríkisstjórnin skipar formann nefndarinnar.

Greinargerð.
Lög um nýbýli og samvinnubyggðir voru sett á Alþingi árið 1935, eða fyrir 20

árum. Samkvæmt þessum lögum voru stofnuð um 380 nýbýli víðs vegar um land,
aðallega næstu fimm árin. Árið 1941 var nýbýla- og samvinnubyggðalöggjöfin felld
inn i ný lög um byggingar- og Iandnámssjóð, er sett voru á því ári. En vegna styrjald-
arinnar varð lítið um nýbýlaframkvæmdir meðan þau lög voru í gildi. Þriðju lögin
varðandi nýbýli voru sett árið 1946, þ.e. lög nr. 35/1946, um landnám, nýbyggðir
og endurbyggingar í sveitum, en þau lög voru gefin út að nýju með nokkrum nýjum
breytingum frá Alþingi árið 1952.Á gildistíma laganna frá 1946 (og 1952) hafa verið
veitt leyfi til stofnunar nál. 530 nýbýla, og mun því mega segja, að stofnuð hafi
verið rúmI. 900 nýbýli á þeim tuttugu árum, Sem nýbýlalöggjöf hefur verið i gildi,
þótt sum býlin séu enn ekki fullgerð. Eru hér með taldar eyðijarðir, sem hafa verið
endurbyggð ar samkvæmt nýbýlalögunum. Til mikils hluta nýbýlanna er stofnað
með skiptingu jarða, þannig að einstaklingar, sem fengið hafa til umráða hluta af
jörð, hafa fengið nýbýlastyrk - nú um 25 þús. kr. - til túnræktunar á nýbýlinu
og jafnframt venjuleg lán úr byggingarsjóði og ræktunarsjóði. En á nokkrum stöð-
um hefur landnám ríkisins keypt stór samfelld lönd, ræktað nokkurn hluta þeirra
og lagt um þau ræktunarvegi. en síðan skipt þeim í býli, en þeir, sem við hinum nýju
býlum taka, fá síðan lán úr sjóðnum eins og aðrir nýbýlingar.

Það er álit þeirra, er að þessari tillögu standa, að tímabært sé, að fram fari ný
athugun á nýbýJalöggjöfinni, að sjálfsögðu í samráði við landnámsstjóra og nýbýla-
stjórn. Kemur þá ýmislegt til greina, sem gefa þarf gaum að. Nauðsyn ber til að
hækka hið árlega framlag ríkisins til nýbýlastarfseminnar, en það er nú 2% millj. kr.
Yfirleitt munu nýbýlingar þurfa á meiri stuðningi að halda en nú er í té látinn. Um
leið og áætlun er gerð um stofnun nýbýla á komandi árum, þarf að athuga gaum:
gæfilega möguleika til nýbýlastofnunar í öllum héruðum landsins og þá möguleika,
sem landnám ríkisins hefur til frumkvæðis í þessum efnum. Í því sambandi þarf að
hafa fyrirhyggju um útvegun lands handa þeim, sem vænta má að reisa vilji nýbýli
á komandi tímum. Og fleira kemur hér til greina. Ekki verður hjá því komizt að
gera nú gangskör að því að koma á fót einhvers konar bústofnslánsstarfsemi i land-
inu. Eiga þar raunar fleiri en nýbýlingar hlut að máli.

Á Alþingi hafa öðru hverju verið uppi tillögur um bústofnslán og fyrirkomulag
þeirra, en ekki borið þann árangur, að komið hafi verið á fót skipulagðri bú-
stofnslánsstarfsemi til frambúðar. Í lögum Búnaðarbankans voru um tíma sérstök
ákvæði um bústofnslánadeild, en sakir fjárskorts varð lítið um framkvæmdir, og
voru þessi ákvæði numin úr lögunum. Nú eru í gildi a. m. k. tvenn lagaákvæði varð-
andi bústofnslán, ákvæði laga nr. 31/1'930 (bústofnslánafélög) og ákvæði ræktunar-
sjóðslaganna frá 1947,þar sem ræktunarsjóði er heimilað að lána til bústofnskaupa.
Þá heimild mun sjóðurinn aldrei hafa notað, enda varla von til þess, þar sem hann
hefur átt fullt í fangi með að sinna þeim verkefnum, sem honum eru ætluð fyrst
og fremst, þ. e. lánveitingar til framkvæmda. Má og vera, að tæplega sé við því að
búast, að hægt sé að útvega fjármagn sem um munar til bústofnslána með sömu
kjörum og ræktunar- eða byggingarlán. Og líklegt er, að bændur teldu sér hag að
bústofnslánum, þótt þau væru til skemmri tíma og eitthvað vaxtahærri en bygg-
ingar- og ræktunarlánin. Hitt er óviðunandi til lengdar, að menn, sem vilja eignast
bústofn eða þurfa nauðsynlega að auka bústofn sinn til þess að geta lifað á hon-
um, skuli ekki eiga aðgang að neinni lánsstofnun í því skyni. því er að vísu haldið
fram af bankafróðum mönnum, að erfitt sé að reka bústofnslánsstarfsemi vegna
þess, að vafasöm trygging sé í búfé eins og staðhættir eru nú hér á landi. Hefur
þetta að vísu nokkuð til síns máls. Þarf hér að ráða bót á og þá einkum með þvi
að draga úr þeirri hættu, sem yfir búpeningi vofir vegna fóðurskorts í illæri og
vegna búfjársjúkdóma. Hugsanlegt er að koma á takmarkaðri skyldutryggingu á
búfé i sambandi við bústofnslán. Og baráttunni gegn fóðurskorti og búfjársjúk-
dómum verður að halda áfram af alefli, hvort sem bústofnslán eru veitt eða ekki.
Möguleikar til úrræða í þessum efnum koma að sjálfsögðu til meðferðar i nefnd-
inni i sambandi við bústofnslánin.


