
Nd. 279. Frumvarp til laga [126. mál]
um landnám, ræktun og byggingar i sveitum.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

I. KAFLI
1. gr.

Tilgangur þessara laga er að efla og auka byggð i sveitum landsins með þvi að
stuðla að fjölgun nýbýla, ræktun og byggingum i sveitum og þá m. a. að stækkun
túna á þeim jörðum, þar sem ræktun er skemmst á veg komin,

Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn þeirra mála, er lög þessi varða.

2. gr.
Nýbýlastjórn er skipuð fimm mönnum til fjögurra ára í senn. Skulu fjórir

þeirra kosnir hlutfallskosningu af sameinuðu Alþingi. Varamenn skulu kosnir á
sama hátt. Fimmta manninn, sem jafnframt er formaður nýbýlastjórnar, svo og
varamann hans, skipar landbúnaðarráðherra.

Nýbýlastjórn ræður sér framkvæmdastjóra. er nefnist landnáms stjóri. Hann
hefur sömu laun og búnaðarmálastjóri.

3. gr.
Landnámsstjóri annast framkvæmdir og dagleg störf samkvæmt lögum þessum

eftir ákvörðun nýbýlastjórnar. Hann undirbýr tillögur og áætlanir um frumræktun
lands til stofnunar einstakra nýbýla, byggðahverfa i sveitum og til nytja fyrir
kauptún og kaupstaði. Einnig skal hann hafa yfirumsjón með þeim framkvæmdum,
sem nýbýlastjórn hefur ákveðið að fengnu samþykki þeirra aðila, sem hlut eiga að
máli.

Búnaðarfélag Islands og Atvinnudeild Háskólans skulu veita nýbýlastjórn og
landnáms stjóra þá sérfræðilega aðstoð. sem þeim er unnt.

II. KAFLI
Um landnám rikisins.

4. gr.
Stofnun sú og starfsemi, er nýbýlastjórn og landnámsstjóri veita forstöðu, nefn-

ist Landnám ríkisins.

5. gr.
Rikisstjórnin lætur eftir tillögum nýbýlastjórnar undirbúa ræktun lands, þar

sem stofna skal byggðahvcrfi i sveitum, nýbýli einstaklinga utan byggðahverfa
eða hefja meiri háttar ræktunarframkvæmdir við kauptún og kaupstaði.

Til þessara framkvæmda greiðir rikissjóður minnst 5 milljónir króna á ári
næstu 25 ár, i fyrsta sinn 1957.



6. gr.
Landnámsstjóri skal, eftir því sem við verður komið, láta gera heildaruppdrætti

af byggð landsins og á grundvelli þeirra, í samráði við hreppsnefndir og héraðs-
stjórnir, gera tillögur um skipulag byggðarinnar, hvernig hagkvæmast sé að þétta
byggðina með skiptingu jarða og hvaða lönd séu hentug til afnota fyrir byggða-
hverfi. Skulu hreppsnefndir og héraðsstjórnir, að fengnum slíkum tillögum, vinna
að því, að þeim sé framfylgt við uppbyggingu og skipting jarða.

7. gr.
Undirbúningur lands til ræktunar, sem ríkið framkvæmir til stofnunar byggða-

hverfa, skal vera í því fólginn að ná á eina hönd' samfelldu landi til ræktunar og
nytja, ræsa fram það land, sem rækta skal, svo og að undirbúa land til beitiræktar
með framræslu og á annan hátt, leggja nýbýlavegi samkvæmt ákvæðum 5. gr. laga
nr. 35 14. mai 1955, eftir því sem fé er veitt til þeirra á fjárlögum, svo og að leggja
frá þeim nauðsynlega heimreiðarvegi að býlunum, enn fremur að leggja aðalæðar
til vatnsleiðslu og skolpleiðslu.

8. gr.
Landnám til stofnunar byggðahverfa skal fara fram á landi, sem er eign ríkis-

ins eða bæjar- eða sveitarfélaga. ÞÓ skal kaupa land í þessu skyni, ef þess gerist
þörf. Heimilt er að taka jarðir, sem ekki eru í sjálfsábúð eða erfðaábúð, eignarnámi
til þessara nota og einnig Iandsspildur af einstökum jörðum, sem eru í sjálfsábúð
eða erfðaábúð og þær geta án verið. Eignarnám má þó þvi aðeins fara fram, að öll
nýbýlastjórn sé því samþykk og fullreynt sé að dómi landbúnaðarráðherra, að sam-
komulag náist ekki um kaup á landinu.

9. gr.
Áður en landnámsframkvæmdir eru hafnar á hverjum stað, skal landnámsstjóri,

eftir' tillögum ilýbýlastjórnar, láta fara fram rannsókn á skilyrðum til ræktunar,
rafvirkjunar, afnota af jarðhita, samgangna, markaðsskilyrðum og öðru, sem mestu
máli skiptir i sambandi við stofnun byggðar á staðnum. Jafnframt skal hann láta
gera skipulagsuppdrátt og kostnaðaráætlun um landnámið og þá byggð, sem þar á
að rísa, ef um byggðahverfi er að ræða, og gera áætlanir og tillögur um það, hvers
konar búskapur þar skuli rekinn. .

Áætlanir og rannsóknir landnáms stjóra skulu lagðar fyrir nýbýlastjórn til sam-
þykktar, áður en framkvæmdir hefjast.

10. gr.
Áður en landnám er hafið, skal sveitarstjórn, þar sem það á að fara fram, gef-

inn kostur á þvi að gera grein fyrir, hver áhrif hið fyrirhugaða landnám muni hafa
á afkomuöryggi bújarða þeirra, sem fyrir eru í sveitinni, kauptúninu eða kaup-
staðnum og sveitar- eða bæjarfélaginu i heild.

Verði ágreiningur um fyrirætlanir nýbýlastjórnar við hlutaðeigandi bæjar-
eða sveitarstjórnir, sker landbúnaðarráðherra úr.

11. gr.
Þegar lokið er undirbúningi samkv. 7. gr. og ræktun, sem landnámi ríkisins ber

að framkvæma samkvæmt þessum lögum, vegna fyrirhugaðrar stofnunar byggða-
hverfis, skal landið leigt einstaklingum á erfðaleigu með skilmá lum, sem nánar
skulu teknir fram i reglugerð. Leigan skal miðuð við fasteignamat lands og mann-
virkja,sem kostuð eru af landnámsfé, og skal leigan vera 5% af fasteignamats-
verðinu.

12. gr.
Nýbýlastjórn er heimilt að semja við búnaðarsambönd eða ræktunarsamtök,

sem hafa sett sér jarðræktarsamþykktir samkvæmt lögum nr. 7 12. jan. J945, um að
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þau taki að sér ~ð ræsa fram og undirbúa til ræktunar land þar, sem reisa á einstök
býli. Þessi heimild skal þó aðallega notuð þar, sem hagkvæmt er að framkvæma
verkið með fullkomnustu vélum.

13. gr.
Nýbýlastjórn skipar þriggja manna nýbýlanefnd i hverri sýslu. Skulu tveir

þeirra kosnir af hlutaðeigandi búnaðarsambandi en einn skipaður af nýbýlastjórn,
og er hann formaður. Skipa skal héraðsráðunaut, þar sem þvi verður við komið.
Kosning og skipun nefndarmanna gildir til 4 ára. Hlutverk nefndarinnar er að vera
nýbýlastjórn og landnáms stjóra til aðstoðar og ráðuneytis innan sýslu um val á
landi til nýbýla og undirbúnings þeim framkvæmdum, sem fyrirhugaðar eru sam-
kvæmt lögum þessum, svo og að hafa eftirlit með því, að fyrirmælum laga þessara
sé fylgt.

III. KAFLI

Um almenn skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð Landnáms ríkisins.
14. gr.

Landnám ríkisins veitir fjárhagslega aðstoð samkv. lögum þessum sem hér segir:
1. Til stofnunar nýbýla, sem hafa landumráð og búrekstrarskilyrði, sem að lögum

gilda um stærð lögbýla, að fengnu leyfi nýbýtastjórnar til nýbýlastofnunar,
þó þannig:
a. Að ræktarilegt land til túnræktar, garðræktar eða akuryrkju sé minnst 25 ha á

einstaklingsnýbýlum og býlum í byggðahverfum.
b. Að þvi fylgi beitiland, sem að dómi nýbýlastjórnar er fullnægjandi með tilliti

til þeirra búgreina, sem telja má, að hagkvæmt verði að hafa á býlunum og
með hliðsjón af möguleikum til beitiræktar á því landi.

2. Ef tveir eða fleiri bændur stofna til búskapar á sömu jörð með þvi að reka á
henni félagsbú, í stað þess að stofna á henni nýbýli. er heimilt að veita þeim
aðstoð til ræktunar og bygginga þannig, að um sömu aðstoð til bændafjölgunar
sé að ræða og veita bæri, ef nýbýlamenn ættu i hlut. Það er skilyrði fyrir slíkri
aðstoð, að ábúendur hafi með sér samningsbundna samvinnu um búreksturinn,
eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð.

3. Til þess að endurreisa byggð á eyðijörðum og koma í veg fyrir, að jarðir fari
i eyði, enda hafi jarðirnar eigi lakari skilyrði til búrekstrar en krafizt er fyrir
nýbýli samkv. lögum þessum m. a. að þvi er varðar landsstærð og ræktunarhæfi
lands.

4. Til garðyrkjubýla, er hafa minnst 2 ha lands til ræktunar og umráð jarðhita
til gröðurhúsaræktunar, er svari til þess, er þarf til að fullnægja hita þörf
1000 m2 flatarmáls i gróðurhúsi og 500 m2 flatarmáls vermireita, enda svari hita-
magn til minnst 1 sek./lítra af 85° heitu vatni á C. Slíkum býlum má þvi aðeins
veita framlags- og Iánaréttindi, að þau séu utan takmarka skipulagðra svæða
kaupstaða, kauptúna eða sveitaþorpa.

5. Til smábýla í sveitum fyrir þá, er aðalatvinnu hafa af iðnaði eða handverki eða
gegna föstum störfum í almenningsþágu, enda eigi þeir umráð a. m. k. 6 ha
ræktunarhæfs lands og tilsvarandi beitarréttindi miðað við þær búgreinar, sem
arðvænlegastar teljast á staðnum.

IV. KAFLI
Um byggðahverfi.

15. gr.
Þegar reisa skal byggðahverfi á landi, sem ríkið hefur numið samkvæmt II. kafla,

skal landnámsstjóri í samráði við nýbýlastjórn gera áætlanir um stofnun byggða-
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hverfanna, og sér hann síðan um framkvæmdir samkvæmt því, sem fyrir er mælt
i lögum þessum.

16. gr.
Byggðahverfi nefnist í lögum þessum minnst 3 býli, þar sem framkvæmdir allar

við ræktun og byggingar eru gerðar eftir ákveðnu skipulagi, enda sé fullnægt skil-
yrðum 14. gr.

17. gr.
Þegar ákveðið hefur verið, að byggðahverfi skuli stofnað, skal Landnám ríkisins

rækta 10 ha túns fyrir hvert býli. Landnámsstjóri sér um, að reist séu íbúðarhús,
nauðsynlegustu peningshús, hlöður og verkfæraskemmur við hæfi þess búrekstrar,
sem fyrirhugaður er á býlunum. Til bygginganna útvegar hann lán úr Byggingar-
sjóði og Ræktunarsjóði íslands. Um fjárhæð þeirra lána fer samkvæmt lögum og
reglum, er um útlán þessara sjóða gilda á hverjum tíma. Um framlag til íbúðarhúsa
fer eftir ákvæðum 26. greinar.

18. gr.
Býli, sem reist eru i byggðahverfi, skulu leigð, þegar byggingar hefjast á hverju

býli, í erfðaábúð samkvæmt lögum nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð.
Forgangsrétt að erfðaábúð skulu hafa bændur og börn bænda á þeim jörðum, sem
hverfislandið er fengið úr, og þar næst ábúendur í viðkomandi sýslu, sem ekki geta
fengið lán úr Byggingarsjóði vegna þess, að jarðir þeirra dæmast ekki hæfar til
framtíðarábúðar .

19. gr.
Ef erfðaábúðarhafi býlis i byggðahverfi vill selja býli sitt, hefur Byggingar-

sjóður forkaupsrétt að þvi gegn kostnaðarverði að frádreginni fyrningu. Þetta gildir
þó ekki, ef eigandi býlis selur það foreldri sínu, systkini, barni, stjúpbarni, tengda-
barni, kjörbarni, fósturbarni eða barni þeirra, enda sé söluverðið eigi hærra en
kostnaðarverð að frádreginni fyrningu og kaupandi gerist þar sjálfur ábúandi.

20. gr.
Hver bóndi i byggðahverfi skal hafa fullræktað land það, sem til ræktunar er

ætlað, á eigi skemmri tíma en 10 árum frá því er hann tók við býlinu og þeirri
ræktun, sem Landnám ríkisins framkvæmir, enda ber honum skylda til að rækta
að minnsta kosti á ári hverju lÆo hluta þess lands, sem hann tók við óræktuðu, nema
hann hafi næstu ár á undan lokið meiri ræktun en honum ber skylda til samkvæmt
þessum ákvæðum. Vanræki hann þetta, hefur hann fyrirgert rétti sínum til leigu og
ábúðar á býlinu. Skal nýbýlastjórn skylt að hafa eftirlit með þvi, að jarðirnar séu
vel setnar og svo sem lög þessi og reglugerðir, sem settar verða eftir þeim, mæla
fyrir, og er heimilt að víkja af býlunum bændum þeim, sem uppfylla ekki þau fyrir-
mæli, sem sett eru um ábúð þeirra.

21. gr.
Ef erfðaábúðarhafi jarðar í byggðahverfi missir rétt sinu til leigu og ábúðar á

býlinu samkvæmt 19. og 20. gr., eða vanefnda þeirra atriða erfðaábúðarlaga ur. 116
30. des. 1943, sem útbyggingu varða, skal Byggingarsjóður taka við þvi og greiða
fráfaranda það, sem hann hefur í býlið lagt samkvæmt mati dómkvaddra manna.

22. gr.
Eigendum og ábúendum jarða í byggðahverfi veitist, eftir að stofnframkvæmd-

um er lokið, fjárhagsleg aðstoð samkvæmt sömu reglum og veitt er öðrum lögbýlis-
jörðum.
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V. KAFLI
Um nýbýli einstaklinga utan byggðahverfa.

23. gr.
Sá, sem reisa vill nýbýli og hefur tryggt sér til þess umráðarétt á landi, sendi

landnámsstjóra umsókn um, að hann fái heimild til að reisa býli, er njóti þeirra
hlunninda, er lög þessi veita. Nýbýlastjórn lætur þá athuga alla aðstöðu til stofnunar
nýbýlisins og úrskurðar, hvort hún sé nægilega góð til þess að stutt skuli að því, að
býlið verði reist.

Landnámsstjóra ber að veita aðstoð við útvegun lands til nýbýla samkvæmt
þessum kafla, eftir þvi sem unnt er, sé þess óskað af hlutaðeigendum.

24. gr.
Nú telur sá, er reisa vill nýbýli og hefur fengið til þess samþykki nýbýlastjórnar,

sér henta að ljúka meiri eða minni undírbúníngsframkvæmdum, svo sem framræslu
og ræktun á hinu fyrirhugaða nýbýlalandi, áður en byggingar eru reistar, og skal
hann þá njóta sama framlags frá Landnámi ríkisins til þeirra framkvæmda og þeir,
sem byggja fyrst og rækta svo. Slíkt framlag er þó bundið eftirfarandi skilyrðum:
a. Að hlutaðeigandi hafi full eignarumráð eða erfðaábúðarréttindi á landi því,

sem nýbýlið verður stofnað á.
b. Að framkvæmdirnar, sem framlags njóta, séu gerðar í samráði við nýbýlastjórn

eða trúnaðarmenn hennar.
c. Að hlutaðeigandi skuldbindi sig til að hafa reist nauðsynlegar byggingar á landinu

ekki síðar en 5 árum eftir að ræktunarframlag var fyrst greitt. Að öðrum kosti
endurgreiði hann Landnámi ríkisins framlagið með 5% vöxtum frá greiðsludegi.

d. Stofnandi nýbýlisins setji land nýbýlisíns að veði með 1. veðrétti sem tryggingu
fyrir því, að staðið verði við framangreindar skuldbindingar.

Veðbinding þessi fellur niður, þegar íbúðarhús hefur verið reist á landinu.

25. gr.
Til nýbýla utan byggðahverfa má veita fjárhagslegan stuðning samkvæmt lögum

þessum, hvort sem þau eru reist á ræktuðu landi, sbr. þá 28. gr., eða á landi, sem
er vel fallið til ræktunar og búskapar, en eigi áður ræktað, enda sé fullnægt skil-
yrðum 14. gr. Nýbýlið skal fá úr skipt land með ákveðnum landamerkjum, hvarvetna
þar, sem því verður við komið. Nýbýlastjórn er heimilt að verja ákveðinni fjárhæð
til undirbúnings hvers býlis og greiða hana þeim, er býlið stofnar, eftir þvi sem
ræktun miðar áfram á býlinu. Sé slík greiðsla, ef um nýbýli á óræktuðu landi er að
ræða, miðuð við 10 ha ræktun og meðalkostnað við stofnun býlis i byggðahverfi og
ákveðin á hverjum stað, áður en til einstakra býla er stofnað samkvæmt þessu ákvæði.

26. gr.
Til íbúðarhúsabygginga á nýbýlum einstaklinga utan byggðahverfa og i byggða-

hverfum er heimilt að veita framlag allt að 25 þúsund krónum, sem greiðist að
hálfu, þegar hús er fokhelt, og að fullu, þegar byggingu þess er lokið, sbr. 17. gr.

Til þessara ráðstafana leggur ríkissjóður fram 1% milljón króna árlega, i fyrsta
sinn 1957.

27. gr.
Nýbýli, sem stofnuð eru úr landi einstaklinga, njóta þvi aðeins þeirra réttinda,

er um getur í 25. gr., að stofnandi býlisins hafi eignarumráð á því landi, sem'
býlinu fylgir, og að landið sé laust við öll veðbönd, þegar stofnunarheimild er útgefin.

28. gr.
Þegar nýbýli er stofnað í landi jarðar, skal þess gætt, að jörðin hafi eftir minnst

10 ha tún, ef verið hefur svo stórt, og svo mikið landrými, að nægilegt teljist til
búskapar að dómi nýbýlastjórnar.
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29. gr.
Heimilt er nýbýlastjórn að láta reisa nýbýli samkvæmt þessum kafla, eitt eða

fleiri, á jörðum ríkisins, sem losna úr ábúð. Einnig er henni heimilt að kaupa lönd
i sama skyni. Skal þá undirbúningur undir stofnun býlanna vera með sama hætti
og stofnun nýbýla i byggðahverfum og forkaupsréttur að býlunum með sama hætti.

30. gr.
Nú vill eigandi nýbýlis selja það eða verður að láta það af hendi, og skal þá,

ef fram er tekið i samningi með samþykki landnámsstjóra, sá, er landið lét af
hendi af eign sinni, og börn hans eiga forkaupsrétt að því fyrir kostnaðarverð að
frádreginni fyrningu, enda sjái kaupandi um, að nýbýlið sé i sérstakri ábúð, Þetta
gildir þó þvi aðeins, að nýbýlið sé stofnað á landi einnar jarðar. Að öðru leyti gilda
um sölu og afhendingu nýbýlis, samkv. þessari grein, sömu reglur og í byggða-
hverfum, sbr. 19. gr.

VI. KAFLI
Um endurbyggingu eyðijarða, eftirlit með ábúð á jörðum og sérframlög til jarða,

þar sem ræktun er skemmst á veg komið.
. 31. gr.
Skylt er nýbýlastjórn að sporna við því eftir föngum, að jarðir (sérrnetnar)

fari i eyði, sem að dómi trúnaðarmanna nýbýlastjórnar og jarðræktarráðunauts
Búnaðarfélags Íslands eru vel fallnar til jarðræktar og búrekstrar. Skal hún hafa
um það samráð við hlutaðeigandi sveitarstjórnir, að notaðar séu heimildir ábúðar-
laganna til að koma i veg fyrir jarðníðslu og að byggilegar jarðir séu lagðar i eyði.
Nýbýlastjórn ber enn fremur að vinna að því i samstarfi við hlutaðeigandi sveitar-
stjórnir, að jarðir, sem komnar eru í eyði, en veita þau skilyrði til búrekstrar, er
að framan greinir, byggist aftur þar til hæfum mönnum. Skylt er hreppstjóra hverjum
að senda nýbýlastjórn skýrslu um hver áramót um allar jarðir í hreppnum, byggðar
og óbyggðar, þar með taldar þær jarðir, er 3. gr. ábúðarlaganna ræðir um. Skýrslur
þessar skulu gerðar eftir fyrisögn nýbýlastjórnar, og ber henni að ganga eftir þvi,
að þær séu gerðar. Henni ber og að láta gera jarðaskýrslu fyrir allt landið ár hvert.

32. gr.
Nýbýlastjórn skal, svo fljótt sem tök eru á, láta rannsaka skilyrði til ræktunar

og búrekstrar á eyðijörðum og jörðum, sem ekki eru nytjaðar nema að einhverju
leyti, sbr. 3. gr. ábúðarlaganna. Við rannsókn þessa skal safna upplýsingum um
öll þau atriði, er máli skipta vegna búrekstrar á hverri einstakri jörð, .og hvað
varð þess valdandi, að hún fór að einhverju eða öllu leyti í eyði. Skal þetta þannig
gert, að þeir, sem falast eftir jarðnæði, geti fengið rétta og greinilega hugmynd um
jörðina og þá aðstöðu til búrekstrar, er hún veitir.

Nýbýlastjórn skal árlega gera sérstaka skrá yfir þær af þessum jörðum, sem
hún telur rétt að byggja og eru lausar til ábúðar. Skrá þessi skal birt almenningi.

33. gr.
Skylt er nýbýlastjórn að veita þeim, er þess óska og hafa hug á að reisa bú i

sveit, upplýsingar um þær jarðir, sem eru lausar til ábúðar og um ræðir i 30. gr.
Umsækjendur um jarðnæði, sem uppfylla þær kröfur, er gera verður til búandi
manna í sveit, skulu njóta þeirrar aðstoðar nýbýlastjórnar við útvegun jarðnæðis, er
hún getur í té látið.

34. gr.
Nú leiðir rannsókn i ljós, að einhver ákveðinn annmarki veldur þvi, að jörð,

sem nýbýlastjórn hefur full umráð yfir, byggist ekki, en jörðin er að öðru leyti
vel fallin til ræktunar og búrekstrar, og er nýbýlastjórn þá heimilt að ráða bót á
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þessu, ef þess er kostur. Kostnaður n)'býlasj6ðs af þessum framkvæmdum má þó
aldrei fara fram úr áætluðum meðalkostnaði býlis í byggðahverfi.

35. gr.
Heimilt er nýbýlastjórn að kaupa einstakar jarðir, þar með talin eyðibýli, ef

hún telur það nauðsynlegt til þess að koma betra skipulagi á byggðina og tryggja
örugga ábúð á jörðunum. Kaupverð slíkra jarða skal eigi fara fram úr þvi verði,
er nýbýlastjórn greiðir á sama tíma fyrir lönd undir byggðahverfi.

36. gr.
Verði jarðeigandi brotlegur við ákvæði 3. gr. ábúðarlaganna, og hlutaðeigandi

sveitarstjórn notar ekki þá heimild, sem henni er veitt samkvæmt 3. og 4. gr. sömu
laga til að ráðstafa jörð, sem komin er i eyði eða niðurníðslu og nýbýlastjórn telur
vel fallna til búrekstrar, er nýbýlastjórn heimilt að gera hverjar þær ráðstafanir,
er ábúðarlögin heimila hreppsnefndum til þess að jörðin verði endurbyggð af þar
til hæfum manni. Nýbýlastjórn er enn fremur heimilt að ganga i þau kaup, er um
ræðir i 2. málsgr. 4. gr. ábúðarlaganna, að hlutaðeigandi hreppsnefnd frágenginni,
ef nýbýlastjórn telur það henta.

37. gr.
Jarðir, sem nýhýlastjórn fær eignarumráð yfir samkv. heimild 35. og 36. gr.,

skulu auglýstar til sölu og ábúðar. Skylt er kaupanda að gera jörðina að ættaróðali
samkvæmt ákvæðum laga nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð. Sölu-
verð jarðar sé kostnaðarverð nýbýlastjórnar, þar með talinn kostnaður við þær
umbætur, sem gerðar kunna að vera á jörðinni samkv. 32. gr. Heimilt er þó nýhýla-
stjórn að veita styrk vegna ræktunarumbóta tilsvarandi ákvæðum 25. gr., þegar
jörðin hefur verið tekin til ábúðar .. Jarðir þessar njóta réttar til lána úr Byggingar-
sjóði og Ræktunarsjóði íslands, að ábúð tryggðri, eftir sömu reglum og byggðar
jarðir.

38. gr.
Sé hætta á að jarðir fari i eyði vegna vöntunar á viðunandi lífsafkomu fyrir

meðalfjölskyldu sökum skorts á ræktun, skal landnámsstjóri athuga búrekstrar-
skilyrði á þeim og leita um þær umsagnar hlutaðeigandi nýbýlanefnda. Telji hann
tryggt, að jörð sé hægt að bæta svo með ræktun, að þar megi hafa minnst 10 ha
tún, og önnur búskaparskilyrði eru allgóð, þá er nýbýlastjórn rikisins heimilt að
veita til hennar óafturkræft framlag samkv. þessum lögum, sbr. 14. gr., 3. tölul., og
41. gr. Óafturkræft framlag má þó ekki vera hærra en sem nemi að viðbættu fram-
lagi samkv. jarðræktarlögum 50% af ræktunar- og girðingarkostnaði. Framræslu-
kostnaður og framlög til hans samkv. jarðræktarlögum koma ekki til greina við
útreikning framlags samkv. þessari grein.

39. gr.
Landnámsstjóri getur i samráði við stjórnir og framkvæmdastjóra ræktunar-

sambanda á grundvelli rannsóknar, er Landnám ríkisins framkvæmir, gert áætlun
um ræktunarframkvæmdir samkv. 38. gr. á hverju ræktunarsambandssvæði, enda
sé þar fram tekið, hvaða jarðir falli undir ákvæði greinarinnar. Jafnan skal þess
gætt, að slík aðstoð sé veitt fyrst á þeim svæðum, þar sem. það getur komið i veg
fyrir, að heill hreppur eða verulegur hluti hrepps fari í eyði. .

40. gr.
Þar, sem Landnám ríkisins eða ræktunarsambönd taka að sér ræktunarfram-

kvæmdir, svo sem framræslu, jarðvinnslu og frágang ræktunar, eiga þessar stofn-
anir forgangsrétt til þeirra framlaga, er greidd verða út á umbæturnar samkvæmt
jarðræktarlögum og ákvæðum 38. gr.
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41. gr.
Til þeirra framkvæmda, er um getur í 38. gr., greiðir rikissjóður 4 milljónir

króna á árinu 1957, og síðan 5 millj. kr. á ári næstu 4 árin.

VII. KAFLI
Um Byggingarsjóð sveita bæja.

42. gr.
Sjóðurinn heitir Byggingarsjóður sveitabæja og er deild í Búnaðarbanka íslands,

í lögum þessum nefndur Byggingarsjóður. Stofnfé sjóðsins er: Byggingarsjóður,
Nýbýlasjóður og Smábýladeild Búnaðarbanka Íslands, eins og þeir eru nú.

43. gr.
Tekjur sjóðsins eru:

1. Vaxtatekjur.
2. Árlegt framlag úr ríkissjóði, er nemur minnst 2% milljón króna, næstu 25 ár,

i fyrsta skipti árið 1957.

44. gr.
Sjóðurinn veitir lán gegn veði f jörðum ásamt húsum og öðrum mannvirkjum,

er þeim fylgja:
a. Til endurbyggingar íbúðarhúsa á sveitabýlum samkv. VIII. kafla þessara laga.
h, Til byggingar íbúðarhúsa og peningshúsa á nýbýlum samkv. IV. og V. kafla,

VI. og VII. kafla þessara laga.
c. Til byggingar peningshúsa samkv. 55. gr.

Lánin mega vera það hæst. að samtals hvíli á jörðinni allt að 75% fasteigna-
matsverðs, að viðbættu kostnaðarverði þeirra bygginga, sem reistar kunna að verða.
ÞÓ má aldrei veita hærri lán en 75% kostnaðarverðs til einstakrar byggingar. Reikn-
inga um byggingarkostnað úrskurðar bankastjóri Búnaðarbankans.

Þrátt fyrir ákvæði 45. gr. laga nr. 116 30. des. 1943, má lána út á jarðir i opin-
berri eign á sama hátt og aðrar jarðir, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til.

45. gr.
Þegar stjórn Byggingarsjóðs hefur gefið loforð um lánveitingu samkvæmt 44. gr.,

er henni heimilt að veita bráðabirgðalán meðan á framkvæmdum stendur, gegn
persónulegum tryggingum og veði í framkvæmdinni, allt að 80% af hinu áætlaða
endanlega láni, en slik bráðabirgðalán skulu greidd að fullu um leið og hin föstu
lán eru afgreidd. Skal bráðabirgðalán veitt jafnóðum og verkinu miðar áfram. Vextir
af bráðabirgðalánum skulu vera 5%.

46. gr.
Byggingarsjóði er heimilt, ef stofnfé hrekkur ekki til fyrir þeim lánum, sem

álitin eru æskileg, að taka lán eða gefa út handhafavaxtabréf, allt að þreföldum
stofnsjóði sinum.

Handhafavaxtabréfin skulu tryggð með skuldabréfum lántakenda, stofnfé sjóðs-
ins og ábyrgð ríkissjóðs.

47. gr.
Lán þau, er sjóðurinn veitir, skulu endurgreidd með jöfnum árlegum greiðslum,

og skulu þær árlegu greiðslur við það miðast, að vextir af lánsfénu séu 3%%. Skal
stjórn sjóðsins ákveða um hvert lán, til hve langs Uma það er veitt, og skal þá
meðal annars á það litið, hve vandaðar byggingar þær eru, sem fyrir lánsféð eru
reistar. Lánin skulu þó aldrei veitt til lengri Uma en 42 ára.
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48. gr.
Heimilt er að telja lán eða eftirstöðvar láns úr Byggingarsjóði komnar i gjald-

daga án uppsagnar:
1. Þegar áskilið árgjald er ekki greitt á réttum gjalddaga.
2. Ef veðið gengur svo úr sér eða rýrnar að gildi, að lánið er ekki lengur tryggt

að dómi lánveitanda.
3. Ef lántakandi hættir landbúnaðarframleiðslu eða störfum fyrir landbúnað.

49. gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefur Byggingarsjóður heimild til þess að láta

selja veðið við opinbert uppboð án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms sam-
kvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárráð ómyndugra, 18. febr. 1847, 10. gr., eða láta
leggja sjóðnum það út til eignar, ef þörf er á.

Byggingarsjóður getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð
á veðsettum fasteignum megi fram fara í skrifstofu uppboðshaldara.

50. gr.
Ef veð er selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, ber uppboðshaldara

að geta þess í uppboðsgerðinni, að eignin sé veðsett Byggingarsjóði, og skal stjórn
sjóðsins gert aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sína vera við uppboðið.

51. gr.
Hygginaarsjóður er undanþeginn öllum tekjuskatti og öðrum sköttum til ríkis

og sveitarfélaga.
52. gr.

Búnaðarbanki íslands annast framkvæmdastjórn sjóðsins, og skal bankastjórinn
ákveða allar lánveitingar hans. Um lánveitingar til nýbýla jafnt í byggðahverfum
sem til einstakra býla skal hann fara eftir tillögum nýbýlastjórnar. Um lánveitingar
til byggingar íbúðarhúsa á öðrum sveitabýlum skal bankastjóri hafa samráð við ný-
býlastjórn eða framkvæmdastjóra hennar.

VIII. KAFLI
Um endurbyggingu íbúðarhúsa á jörðum.

53. gr.
Lán úr Byggingarsjóði til endurbyggingar íbúðarhúsa á jörðum skulu veitt með

þessum skilyrðum:
1. Að húsið sé gert úr góðum og viðurkenndum byggingarefnum, og sé gerð húss-

ins utan og innan samþykkt af stjórn sjóðsins.
2. Að lögð hafi verið fram stutt lýsing af bæjarhúsum umsækjanda, frá hlutaðeig-

andi brunatryggingarstofnun, og beri sú lýsing því vitni, að endurbyggingar sé
þörf á ibúð hans.

3. Að nýbýlastjórn hafi fengið_ fullnægjandi upplýsingar um, að býlið sé til fram-
búðar, og að íbúðarhús það, sem reisa á, sé við hæfi þess og að það verði reist á
hentugum stað miðað við ræktun, vatnsból, vegi, síma, rafleiðslur og annað það,
er tryggir framtíðargildi þess.

54. gr.
Lán úr Byggingarsjóði skulu enn fremur því aðeins veitt til endurbyggingar

íbúðarhúsa á sveitabýlum, að hús eða viðbygging við hús sé allt byggt að nýju, eða
gamalt hús endurbyggt þannig, að telja megi það jafngilt nýju húsi til íbúðar.

55. gr.
Ef nýbýlastjórn telur nauðsynlegt að bæjarhús séu færð, getur Byggingarsjóður

sett að skilyrði fyrir láni til endurbyggingar, að það sé gert. Hins vegar á þá býlið
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rétt til láns úr Byggingarsjóði til endurbyggingar peningshúsa, ef staðfærsla íbúðar-
húss hefur i för með sér, að peningshús séu líka færð úr stað.

IX. KAFLI.
Um vi'ðhaldsskyldu o. fl.

56. gr.
Nýbýlastjórn skal halda skýrslur um öll þau býli, sem reist eru eða endurbyggð

samkvæmt lögum þessum. Skal nákvæmlega frá því skýrt, hvenær hvert býli er
reist eða endurbyggt, hver hefur orðið kostnaður við landnám það, sem fallið hefur
i hlut býlisins, við ræktun þess og byggingu, hver lánskjörin hafa verið, hvernig
lánin hafa greiðzt, hve mikið eigendur þess og ábúendur hafa lagt fram til þess
að koma því upp, auk annars, sem nauðsynlegt þykir að skýra frá. Þá skal ný-
býlastjórn afla sér skýrslna um rekstrarafkomu hvers býlis svo sem við verður
komið. Getur hún lagt þá kvöð á ábúanda hvers býlis, er lán fær úr Byggingar-
sjóði, að halda búreikninga, er gerðir séu eftir fyrirsögn BúreiImingaskrifstofu
ríkisins, enda sé þá greitt fyrir slíkt reikningshald eins og Búreikningaskrifstofan
telur hæfilegt. Yfirlits skýrslur um býli þau, sem reist eru með lánum úr sjóðnum,
svo og afkomu búrekstrarins á býlunum skal nýbýlastjórn birta svo oft sem ástæða
þykir til og eigi sjaldnar en fimmta hvert ár.

57. gr.
Skylt er hverjum þeim, sem fengið hefur lán úr Byggingarsjóði, að halda vel við

byggingum þeim, sem hann hefur fengið lán til. Nýbýlanefndir i héruðum skulu
hafa eftirlit með viðhaldi bygginganna og tilkynna stjórn sjóðsins þegar, ef því er
að einhverju leyti ábótavant. Skal þá stjórn sjóðsins veita hlutaðeigandi ábúanda
áminningu, og er útbyggíngar- og eignarnáms sök, ef áminningin er ekki tekin til
greina.

58. gr.
Ef ábúenda- og eigendaskipti verða við sölu á fasteign, sem veðbundin er Bygg-

ingarsjóði, skal sjóðurinn, nema um erfðaskipti sé að ræða eða sölu til einhvers þess
aðila, sem nefndur er í 2. málsl. 19. gr., hafa forkaupsrétt að eigninni, og ef um ný-
býli er að ræða, gegn kostnaðarverði að frádregnu metnu álagi vegna fyrningar og
skemmda, enda er enginn kaupsamningur um eignina gildur nema með árituðu sam-
þykki sjóðsstjðrnarinnar eða þess fulltrúa hennar, sem umboð hefur til slíkrar árit-
unar. Þegar býIin skipta um eigendur við erfðaskipti, hafa erfingjar forkaupsrétt
umfram Byggingarsjóð, en að öðru leyti skal mat á þeim og staðfesting eigenda-
skiptanna háð sömu reglum og þegar um venjulega sölu er að ræða. Sveitarstjórn
hefur þó rétt til að ganga inn i forkaupsrétt Byggingarsjóðs, ef hún óskar bess. Um
sölu óðalsjarða og æUarjarða fer samkvæmt lögum nr. 116 30. des. 1943. Ákvæði 1.
og 2. gr. laga nr. 55 5. júni 1926, um forkaupsrétt á jörðum, skulu víkja fyrir ákvæð-
um þessarar greinar, eftir þvi sem nauðsyn krefur. Ef Byggingarsjóður eða sveitar-
stjórn kaupa jörð samkvæmt heimildum þessara laga, er þeim skylt að selja eða
leigja jörðina gegn veði eða leigukjörum. er samsvarar kaupverðinu.

X. KAFLI
Um ræktunarsjóð íslands.

59. gr.
Sjóðurínn heitir Ræktunarsjóður Íslands og er i lögum þessum kallaður Rækt-

unarsjóður. Hlutverk hans er að styðja landbúnað íslendinga með hagkvæmum
stofnlánum.
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60. gr.
Stofnfé sjóðsins er:

1. Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Islands, eins og hann er nú.
2. Varasjóður Ræktunarsjóðs íslands.
3. Sá hluti höfuðstóls Viðlagasjóðs, sem er eign Ræktunarsjóðs íslands.
4. Varasjóður Loðdýralánadeildar Búnaðarbanka Íslands.

61. gr.
Tekjur sjóðsins eru:

1. Vaxtatekjur.
2. Tekjur af þjóðjörðum og andvirði þeirra þjóðjarða, sem seldar kunna að verða.
3. Árlegt framlag úr ríkissjóði, 1.6 millj. kr. á ári, i fyrsta sinn árið 1956.

62. gr.
Ræktunarsjóður veitir stofnlán til jarðræktar, periingshúsa og geymsluhúsa og

annarra mannvirkja við landbúnað, þar með talin jarðyrkja. vermirækt og loðdýra-
rækt, enn fremur til mannvirkja i þágu landbúnaðarins, svo sem mjólkurvinnslu-
stöðva, kjötfrystihúsa, ullarverksmiðja. skinnaverksmiðja, þvottahúsa, viðgerðar-
stöðva landbúnaðarverkfæra, íbúðarhúsa og verkstæða fyrir iðnaðarmenn i sveit-
um, rafstöðva fyrir sveitir og sveitahluta og einstaka sveitabæi, svo og til bústofns-
auka og til kaupa á vélum, sem notaðar eru við landbúnað.

Upphæð lánanna má vera allt að 60% kostnaðarverðs, eins og það er áætlað að
meðaltali árlega. Til vél grafinn a skurða má þó lána allt að 85 % kostnaðarverðs.
Njóti framkvæmdin framlags samkvæmt jarðræktarlögum, lækkar lánsupphæðin
sem svarar framlaginu. Við það skal miðað, að kostnaðarverð framkvæmdanna sé
að dómi sjóðsstjórnarinnar ekki hærra en eðlilegt má teljast samkvæmt verðlagi á
hverjum Uma. Skulu framkvæmdirnar metnar á kostnað lántakanda, eftir því sem
þörf er á, svo sem nánar verður fyrir mælt í reglugerð.

Um lánveitingar, er stjórn sjóðsins telur vafa leika á, hvort veita skuli, SKal
hún leita álits Búnaðarfélags Islands eða nýbýlastjórnar rlkísíns, eftir því sem við á.

Við ákvörðun lánanna skal stjórn sjóðsins taka tillit til þess, hvað mikil önnur
veðlán hvila á eigninni.

Lán þessi skulu ekki veitt fyrr en að fullloknum framkvæmdum eða kaupum
þeim, sem þau eru veitt til.

63. gr.
Þegar stjórn Ræktunarsjóðs hefur ákveðið að veita lán samkvæmt 62. gr., er

henni heimilt að veita bráðabirgðalán. meðan á framkvæmdum stendur, gegn veði
i framkvæmdinni og öðrum tryggingum, ef þurfa þykir, svo sem handveði, persónu-
legum ábyrgðum eða öðru, er hún tekur gilt sem tryggingu fyrir bráðabirgðaláninu.

Þessi lán mega nema allt að 80% af hinu áætlaða láni, og skulu þau greidd að
fullu um leið og stofnlánið er tekið.

64. gr.
Vextir af öllum stofnlánum Ræktunarsjóðs skulu vera 4%, en af bráðabirgða-

lánum 5%. ' !;;'!

65. gr.
Lánin má veita gegn þessum tryggingum:

1. Gegn veði i fasteign, enda hvíli eigi á veðskuldir til annarra en Byggíngarsjóðs
eða annarra opinberra sjóða undan veðrétti þeim, er Ræktunarsjóður fær. Ef
umbætur þær, sem lánið er veitt til, eru gerðar á fasteign þeirri sjálfri, sem veð-
sett er, skal heimilt að telja verð umbótanna til viðbótar verðgildi eignarinnar
óbættrar.
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2. Gegn veði i þeim húsum, sem lánið er veitt til, ásamt tilheyrandi lóð og lóðar-
réttindum, ef þau eru byggð fyrir sjálfstæðan rekstur, svo sem rafstöðvar eða
verksmiðjur.

3. Gegn veði i þeim vélum og verkfærum, sem keypt eru.
4. Gegn veði i tilteknum flokki eða flokkum búfjár, þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga

um veð frá 4. nóv. 1887.
Tryggingar þær, sem taldar eru undir tölulið 1, skulu fullgildar einar saman, ef

um er að ræða lán til ræktunar eða byggingar peningshúsa og geymsluhúsa á sveita-
býlum, en ef um er að ræða lán til verksmiðja og véla, gróðurhúsa og bústofnsauka,
skulu þau veð, sem látin eru til tryggingar samkv. tölulið 2--4, styrkt með fasteigna-
veði eða ábyrgð sýslufélags. Ábyrgð sýslufélags kemur því aðeins til greina, að um
verksmiðjur eða vinnustöðvar sé að ræða, sem félag stendur að, enda komi þá til
heimild æðri stjómarvalda.

Hús, vélar og fénaður er því aðeins fullgilt veð fyrir lánum úr Ræktunarsjóði,
að vátryggð séu i vátryggingarstofnun, er sjóðurinn tekur gilda.

Þrátt fyrir ákvæði 45. gr. laga nr. 116 30. des. 1943, má lána út á jarðir i opin-
berri eign á sama hátt og aðrar jarðir, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til.

66. gr.
Ríkissjóður aflar Ræktunarsjóði lánsfjár að upphæð tiu millj. kr., með 1%%

vöxtum. Sjóðurinn endurgreiðir lánið með jöfnum afborgunum á 20 árum.
Seðladeild Landsbanka íslands er skylt, ef ríkisstjórn óskar þess, að lána Rækt-

unarsjóði nauðsynlega fjárupphæð vegna starfsemi hans, þó eigi yfir 10 millj. kr.,
gegn 1%% vöxtum. Ræktunarsjóðurinn skal endurgreiða seðladeild Landsbankans
lán þetta með jöfnum afborgunum á 20 árum. Ríkissjóður ábyrgist allar skuldbind-
ingar Ræktunarsjóðs gagnvart seðladeildinni.

67. gr.
Ræktunarsjóði er heimilt að gefa út handhafavaxtabréf allt að fjórföldum

stofnsjóði sínum. Handhafavaxtabréfin skulu tryggð með skuldabréfum lánþega,
stofnfé sjóðsins og ábyrgð rikissjóðs.

68. gr.
Lántakandi skal á hverjum 5 ára fresti eða oftar, ef stjórn Ræktunarsjóðs krefst

þess, sýna skilríki frá trúnaðarmanni Búnaðarfélags Islands eða öðrum þeim, er
stjórn sjóðsins tekur gildan, fyrir þvi, að veði því, sem lánað hefur verið út á, hafi
vel verið við haldið og að það hafi ekki rýrnað. Nánari ákvæði um þetta skulu sett
i reglugerð.

69. gr.
Lánstíminn skal vera 5-25 ár, eftir því til hvers lánað er. Ef lánið er til tún-

ræktar eða nýrra bygginga, má lánstiminn vera allt að 25 árum, svo og til þeirra
framkvæmda við vermirækt, sem varanlegar teljast, en til vélakaupa, girðinga, bú-
stofnsaukningar og annars þess, sem ekki á trygga langa endingu, eigi nema 5-12
ár. Skal nánar greint i reglugerð, hve langur lánstíminn má vera til hvers konar lána.

Lán til trúnræktar mega vera afborgunarlaus þrjú fyrstu árin, en annars skulu
öll lán sjóðsins greidd jöfnum afborgunum, nema lántakandi vilji greiða þau fyrr
og fljótar en venja er.

70. gr.
Heimilt er að telja lán eða eftirstöðvar láns úr Ræktunarsjóði komnar i gjald-

daga án uppsagnar:
1,. Þegar áskilið árgjald er ekki greitt á réttum gjalddaga.
2. Við eigendaskipti að veði fyrir láni, ef Ræktunarsjóði hefur ekki verið tilkynnt

um eigendaskipti.
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3. Ef veðið gengur svo úr sér eða rýrnar að gildi, að lánið er ekki lengur tryggt
að dómi lánveitanda.

4. Ef lögð er niður landbúnaðarframleiðsla eða störf fyrir landbúnaðinn á eign-
um þeim, er veðsettar eru Ræktunarsjóði.

71. gr.
Þegar lán eru komin í gjalddaga, hefur Ræktunarsjóður heimild til að láta

selja veðið við opinbert uppboð eða fara með það á annan hátt, eins og venja er um
veð fyrir lánum, sem i gjalddaga eru komin.

72. gr.
Ef veð er selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, ber uppboðshald-

ara að geta þess i uppboðsgerðinni. að eignin sé veðsett Ræktunarsjóði, og skal
stjórn sjóðsins gert aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sína vera við
uppboðið.

73. gr.
Ræktunarsjóður er undanþeginn öllum tekjuskatti og öðrum sköttum til ríkis

og sveitarfélaga.
74. gr.

Stjórn Búnaðarbanka íslands hefur á hendi stjórn Ræktunarsjóðs samkvæmt
lögum nr. 115 frá 9. okt. 1941, um Búnaðarbanka íslands.

75. gr.
í reglugerð fyrir Ræktunarsjóðinn má setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins og

starfrækslu, er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega ráð fyrir þeim Í
þessum lögum, enda brjóti þau ekki í bága við nein ákvæði í lögunum.

XI. KAFLI
Um Teiknistofu landbúnaðarins.

76. gr.
Stofnunin heitir Teiknistofa landbúnaðarins og starfar á vegum Búnaðarbanka

íslands.
77. gr.

Landbúnaðarráðherra skipar 5 manna nefnd, er hafi það verkefni i samvinnu
við og undir umsjá Teiknistofu landbúnaðarins, að gefa sem ákveðnastar leiðbein-
ingar um hagkvæmustu gerð bygginga á sveitabýlum, og þá sérstaklega periingshúsa.
Nefndin lætur framkvæma rannsókn á gerð og gæðum húsa, sem nú eru til eða
reist verða, með tilliti til þess, að með þvi fáist grundvöllur undir öruggari leið-
beiningastarfsemi i byggingarmálum sveitanna.

78. gr.
t nefndinni skulu vera: Forstöðumaður Teiknistofu landbúnaðarins, yfirdýra-

læknir, nautgriparæktarráðunautur og sauðfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags Ís-
lands og einn maður, er landbúnaðarráðherra skipar í nefndina án tilnefningar.
Landbúnaðarráðherra ákveður, hver skuli vera formaður nefndarinnar.

79. gr.
Heimilt er nefndinni með samþykki landbúnaðarráðherra að ráða sérfræðing til

þess að framkvæma þær rannsóknir, sem nefndin telur nauðsynlegt að gera. Hann
skal hafa eftirlit með athugunum og rannsóknum, er gerðar verða í þágu byggingar-
starfseminnar hjá einstökum bændum eða á opinberum búum, og vinna úr gögnum
þeim, sem aflað er, í samráði við nefndina.
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Kostnaður við byggingarrannsóknir nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði, eftir þvi
sem fé er veitt til þess í fjárlögum.

80. gr.
Verkefni teiknistofunnar er að gera uppdrætti að húsum, sem lán eru veitt til

úr Byggingarsjóði, Ræktunarsjóði íslands eða öðrum opinberum sjóðum, sem stofn-
aðir hafa verið eða stofnaðir kunna að verða að tilhlutun ríkisins og veita lán til
bygginga i sveitum. Skal það vera skilyrði fyrir slikum lánum, að teiknistofan hafi
gert eða samþykkt uppdrætti að húsunum.

81. gr.
Teiknistofan lætur gera uppdrætti að einföldum og ódýrum húsgögnum. Enn

fremur leitar hún aðstoðar Islenzkra listamanna og viðurkenndra hannyrðakvenna
og smíðameistara utan stofnunarinnar um gerð húsgagna. til að þau verði sem
smekklegust og i þjóðlegum stíl. Allir, sem rétt hafa til lána úr sjóðum þeim, er
um ræðir i 80. gr., svo og stjórnir byggingarfélaga verkamanna og byggingarsam-
vinnufélaga skulu endurgjaldslaust fá teikningar af húsgögnum, eftir því sem teikni-
stofan getur í té látið.

82. gr.
Nú verður komið á fót verkstæðum við bændaskóla, húsmæðraskóla. héraðs-

skóla eða annars staðar til að annast smíði á húsgögnum og fleira, er að húsgagnagerð
lýtur, svo sem vefnað á húsgagnafóðri og gluggatjöldum. og skal þá teiknistofan
veita verkstæðum þessum alla nauðsynlega aðstoð, svo að þau geti komið að sem
almennustum notum við húsgagnagerð.

83. gr.
Teiknistofan veitir bændum leiðbeiningar um byggingarkostnað, efnisval og

annað, er við kemur húsagerð. Hún skal gefa út handbók með almennum leiðbein-
ingum í þessum efnum og fyrirmyndar uppdráttum af húsum og húsgögnum. Teikni-
stofunni ber að fylgjast með erlendum og innlendum nýjungum i húsagerð, rannsaka
þær og gera tilraunir með það, er til framfara mætti verða í gerð og notkun húsa,
eftir því sem við verður komið.

84. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar Iorstöðumann teiknistofunnar og ákveður laun

hans, unz þau verða ákveðin í launalögum. Forstöðumaður annast stjórn teikni-
stofunnar i samráði við stjórn Búnaðarbanka íslands og nýbýlastjórn. Forstöðu-
maður ræður sér menn til aðstoðar, að fengnu samþykki stjórnar Búnaðarbanka
islands.

85. gr.
Kostnaður við rekstur teiknistofunnar greiðist úr sjóðum þeim, er lán veita til

húsbygginga i sveitum, sbr. 63. gr. Greiðsla hvers sjóðs skal ákveðin af landbúnaðar-
ráðherra i sem réttustu hlutfalli við það fjármagn, sem sjóðirnir veita til bygginganna.

XII. KAFLI
Ýmis ákvæði.

86. gr.
Um framlög ríkisins til ræktunar og útihúsa fer eftir jarðræktarlögum.

87. gr.
Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði, er nauðsynleg þykja,

um framkvæmd þessara laga.
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88. gr.
Um endurskoðun Byggingarsjóðs og Ræktunarsjóðs íslands, starfsskýrslur o. fl.,

fer eins og mælt er fyrir í lögum nr. 115 9. okt. 1941, um Búnaðarbanka íslands.

89. gr.
Reikningar Landnáms ríkisins skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Búnaðar-

banka Íslands og birtir með reikningum bankans. Reikningarnir skulu sendir land-
búnaðarráðherra og lagðir fyrir landbúnaðarnefndir Alþingis ár hvert.

90. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá úr gildi felld lög nr. 20 31. jan. 1952,

um landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, lög nr. 66 31. maí 1947, um
Ræktunarsjóð íslands, svo og önnur lagaákvæði, sem kunna að brjóta i bága við
lög þessi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Umboð núverandi nýbýlastjórnar fellur niður við gildistöku þessara laga. Skulu

fjórir nýbýlastjórnarmenn kosnir á Alþingi þvi, er samþykkir lög þessi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 7. marz 1956 var samþykkt á Alþingi svo hjóðandi "þingsályktun um

skipun nefndar til þess að endurskoða ákvæði laga um nýb)'li og bústofnslán" :
"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 mönnum kleift að
koma sér upp hæfilegum bústofni. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir samkvæmt
tilnefningu Búnaðarfélags íslands og tveir samkvæmt tilnefningu nýbýlastjórnar
ríkisins. Ríkisstjórnin skipar formann nefndarinnar."

Með bréfi landbúnaðarráðherra, dags. 5. júli 1956,voru skipaðir í nefndina:
Stjórnskipaður án tilnefningar:

Kristján Karlsson, skólastjóri á Hólum, formaður.
Samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags íslands:

Þorsteinn Sigurðsson, bóndi á Vatnsleysu, formaður Búnaðarfélags Íslands.
Pétur Ottesen, alþm. og bóndi á Ytra-Hólmi.

Samkvæmt tilnefningu nýbýlastjórnar ríkisins:
Jón Pálmason, alþm. og bóndi á Akri, formaður nýbýlastjórnar.
Pálmi Einarsson, landnámsstjóri.

Samkvæmt ákvörðun nýbýlastjórnar og i sambandi við endurskoðunina fór land-
námsstjóri utan á síðastliðnu sumri og kynnti sér framkvæmd nýbýlamála á Norður-
löndum. Var skýrsla hans um þetta efni afhent nefndinni.

Nefndin skilaði áliti til landbúnaðarráðherra, dags. 14. nóv. s.l., ásamt tillögum
um breytingar á nýbýlalöggjöfinni o. fl.

Frumvarp það, sem hér liggur fyrir, um landnám, ræktun og byggingar i sveit-
um, er byggt á gildandi lögum og breytingartillögum nefndarinnar þannig, að flestar
breytingartillögur nefndarinnar hafa verið felldar inn í texta laga nr. 20 1952(nýbýla-
laganna), efnislega óbreyttar að mestu, en síðan gerðar ýmsar breytingar til við-
bótar einkum á formi og orðalagi, sem talið var, að til bóta mætti verða. Þess skal
getið sérstaklega, að lögin um Ræktunarsjóð Íslands eru felld inn í frv. Þykir það
vera til hagræðis hlutaðeigendum, að öll ákvæði um lán til framkvæmda í sveitum
sé að finna í sömu lögum. En ákvæði um framlög eru í jarðræktarlögum, og er til
þeirra vísað i 86. gr. frv. í frv. er kaflaröð laga nr. 20 1952 nokkuð breytt.
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Stærsta nýmælið, sem í þessu frv. felst, er að hefja skipulagða starfsemi á
vegum Landnáms ríkisins og með sérstöku föstu fjárframlagi frá ríkinu i þvi skyni
að koma lágmarksstærð túna á byggðum lögbýlum upp í 10 ha. Er hér um að ræða,
ef að lögum verður, mikið átak i þá átt að bæta aðstöðu þeirra bænda, er lakasta
aðstöðu hafa, og stuðla þannig að því, að þeir geti stækkað bú sín. En skýrslur
sýna, að margar jarðir hér og þar á landinu hafa dregizt aftur úr við nýræktina,
og hætt við, að ekki verði almennt bót á þvi ráðin nema til komi stuðningur og for-
usta af þjóðfélagsins hálfu um fram það, sem verið hefur. Þá er og gert ráð fyrir
að hækka ríkisframlög til hinnar almennu nýbýlastarfsemi til verulegra muna og
þá m. a. að greiða nokkurt framlag, óendurkræft, til íbúðarhúsa á nýbýlum, sem
ekki er gert ráð fyrir i gildandi löggjöf. Ef frv. verður að lögum, hækka föst fram-
lög ríkisins til landnáms (nýbýla) og túnauka samtals um 8-9 millj. kr. á ári um
nánar tiltekinn tíma, sbr. 5., 26. og 41. gr. frv.

Við meðferð fjárlaga fyrir árið 1957 hefur af hálfu rikisstjórnarinnar verið
lagt til, að heimilað verði að breyta í óafturkræft framlag stofnláni Byggingarsjóðs
samkvæmt skuldabréfi, útgefnu 21. apríl 1948, að upphæð kr. 4329000.00. A kom-
andi árum mun þurfa að gera frekari ráðstafanir til að auka eigið fé sjóðsins eða
jafna halla, sem verða mun á rekstri hans, og þarf að taka það til sérstakrar at-
hugunar á sínum tíma. Þá hefur einnig við meðferð fjárlaga fyrir árið 1957 verið
lagt til af hálfu ríkisstjórnarinnar, að heimilað verði að breyta i óafturkræft fram-
lag 22 millj. kr. láni til Ræktunarsjóðs Íslands af greiðsluafgangi ríkissjóðs 1955
og sömluleiðis tveim stofnlánum samtals að upphæð samkvæmt skuldabréfum kr.
10296250.00. En rekstrarmöguleika Ræktunarsjóðs þarf einnig að athuga nánar á
komandi árum. Sú breyting, sem getið er hér að framan, á ríkislánum til sjóðanna
í óafturkræf framlög, miðar að sjálfsögðu að því að létta vaxtabyrði sjóðanna frá
þvi, sem nú er.

Skýringar þær á frumvarpinu, er hér fara á eftir, eru að verulegu leyti byggðar
á skýringum nefndarinnar að því leyti, sem breytingar þær á gildandi lögum, sent
frv. gerir ráð fyrir, eru frá henni komnar.

Vm 1. gr.
Bætt er við 1. gr. gildandi laga nr. 20 1952 almennu ákvæði um tilgang laganna.

Þessi lög eru hér á eftir nefnd nýbýlalögin til aðgreiningar frá lögunum um
Ræktunarsjóð íslands, sem felld eru inn í frv.

Vm 2. gr.
Í þessari grein er lagt til, að fjórir nýbýlastjórnarmenn séu kosnir af Alþingi,

en formaður sé stjórnskipaður. Að öðru leyti er greinin samhljóða 2. gr. nýbýla-
laganna.

Vm 3. gr.
Greinin er samhljóða 3. gr. nýbýlalaganna að öðru leyti en því, að orðið "Ný-

byggingarráð" er fellt niður, enda er sú stofnun ekki lengur til.

Um 4. gr.
Þetta er ný grein. Felst í henni skilgreining á Landnámi rikisins, sem nefnt

er því nafni í nýbýlalögunum og frumvarpinu.

Vm 5. gr.
Lagt er til, að árlegt framlag ríkisins til ræktunar framkvæmda í byggðahverfum

og nýbýlum utan byggðahverfa verði hækkað úr 2% millj. kr. upp í 5 millj. kr. og
sé greitt framtil ársins 1981 í stað 1967. Verðlag hefur breytzt, og gert er ráð fyrir
meiri ræktun en ráð er fyrir gert nú, í nýbýlalögunum. Nauðsynlegt er að gera áætlanir
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fram í timann, byggðar á fyrir fram tryggðu ríkisframlagi. Greinin er að öðru leyti
efnislega samhljóða 4. gr. nýbýlalaganna.

Um 6. gr.
Þetta er ný grein. Í henni er gert ráð fyrir, að landnámsstjóri láti gera uppdrætti

af byggð landsins og á grundvelli þeirra, i samráði við stjórnir sveitarfélaga og
héraða, áætlanir um framtíðarskipun byggðarinnar. Það er nauðsynlegt, að upp-
dræUirnir, sem um getur í þessari grein, séu til, og eins, að samvinna geti hafizt
á milli landnámsins og héraðsstjórna.

Um 7. gr.
5. grein í nýbýlalögum verður 7. grein. Hún hefur verið umorðuð. Efnislega

er breytingin sú, að landnáminu er falið að leggja nýbýlavegi samkvæmt ákvæðum
4. gr. laga nr. 36 14. mai 1955, eftir þvi sem fé er veitt til þeirra á fjárlögum, og frá
þeim heimreiðarvegi að býlunum.

Um 8. gr.
6. grein nýbýlalaganna verður 8. grein. Í henni er lagt til, að orðin "byggðar-

félögum" falli niður. Slík félög hafa ekki verið stofnuð, og telur nefndin ekki líkur
fyrir þvi, að það verði fremur hér eftir en hingað til.

Um 9. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 7. gr. nýbýlalaganna.

Um 10. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 8. gr. nýbýlalaganna.

Um 11. gr.
9. grein nýbýlalaganna verður 11. grein. Hér er lagt til, að eftirgjöldin eftir

býlin verði 5% af fasteignamatsverði landsins og þeirra mannvirkja, sem kostuð
eru af landnámsfé. Þetta er hækkun um 2% af fasteignamatsverði frá því, sem
verið hefur. Eftirgjöldin hafa verið svo lág, að þessi hækkun er sanngjörn, að dómi
nefndarinnar.

Um 12. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 10. gr. nýbýlalaganna.

Um 13. gr.
11. grein nýbýlalaganna verður 13. grein. Hér er sú breyting, að lagt er til, að

i þeim búnaðarsamböndum, þar sem héraðsráðunautar eru starfandi, skuli þeir
tilnefndir af nýbýlastjórn sem formenn nýbýlanefnda héraðanna. Ráðunautarnir
eru kunnugir Í umdæmum sínum og hafa því góða aðstöðu til að veita upplýsingar
og vera landnámsstjóra og nýbýlastjórn til ráðuneytis.

Um 14. gr.
Þessi grein er ný i 5 liðum. Í henni eru tekin fram skilyrði fyrir fjárhags-

aðstoð frá Landnámi ríkisins.
Í 1. tölulið a.· er sú breyting frá eldri ákvæðum, að ræktarilegt land til tún-,.

akur- eða garðræktar sé minnst 25 ha á býli. í gildandi lögum er gert ráð fyrir 12 ha.
Þarna er því um verulega breytingu að ræða. Reynslan hefur sýnt, að býli, sem
ekki hafa meira en 12 ha af ræktarilegu landi, hafa allt of litla útfærslumöguleika.
því er lagt til, að kröfurnar um þetta verði auknar í 25 ha.

Í 1. tölulið b. eru ákvæði um, að beitilönd verði i hlutfalli við hið ræktarilega
land, og eru því hlutfallslega sömu kröfur um aukningu á því og á hinu ræktarilega
landi.
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Í 2. tölulið er algert nýmæli. Í lögunum hefur verið heimild um byggðafélög.
Hún hefur aldrei komið til framkvæmda. Heimildarákvæðin eru því felld niður, af
því að ekki eru taldar líkur til, að þau komi til framkvæmda, sbr. skýringu við
11. gr. Hins vegar vill nefndin, að heimild sé til, að nýbýlastjórn geti veitt þeim
mönnum fjárhagslegan stuðning á sama hátt og nýbýlamönnum, sem vilja bila
félagsbúi á sömu jörð, í stað þess að skipta henni i nýbýli. Telur nefndin möguleika
á þvi, að fjölskyldur og venzlafólk geti á þann hátt haldið saman og fullnotað jörð
sína, án þess að fá aðfengið vinnuafl, sem nú á tímum er bæði dýrt og lítt fáanlegt.
Með þeim hætti eru auknir möguleikar að standa undir kostnaði við fullkominn
vélakost, sem mörgum smábændum og einyrkjum er alveg um megn. Hver bóndi,
sem i félaginu er, getur átt ákveðinn hlut i jörðinni, þó henni sé ekki skipt. Einnig
getur hver þeirra sem er haft sérstakt heimilishald, ef húsakostur leyfir, enda þótt
búreksturinn sjálfur sé i félagi. Með þessu yrði eigi meiru til kostað en ef hlutað-
eigandi menn stofna hver sitt nýbýli, en að sjálfsögðu er eigi til þess ætlazt, að
styrkur sé veittur nema út á bændafjölgunina. Gæti þetta fyrirkomulag haft i för
með sér bæði minni rekstrarkostnað og lægri stofnkostnað, og búskaparstörfin orðið
viðráðanlegri en ef um einyrkja er að ræða á aðskildum búum.

3. töluliður fjallar um endurbyggingu á eyðijörðum og ráðstafanir til þess að
koma i veg fyrir, að jarðir fari i eyði. Er hér um að ræða viðfangsefni, sem gefa
þarf gaum jafnhliða nýbýlafjölguninni, enda getur stundum verið mun ódýrara að
koma í veg fyrir að jörð fari í eyði en að stofna nýbýli.

4. töluliður. Hér er um nýmæli að ræða. Í þessum lið eru ákvæði um, að garð-
yrkjubýli, sem hafa minnst 2 ha af landi og 1 sek./lítra af 85° C. heitu vatni, geti
fengið framlags- og lánaréttindi, ef þau liggja utan takmarka skipulagðra svæða,
þorpa og kaupstaða. Nefndin lítur svo á, að hér komi heita vatnið i staðinn fyrir
landsstærðina og að öll sanngirni mæli með því, að þessi býli njóti svipaðra hlunn-
inda og önnur nýbýli.

5. töluliður. Um þennan lið er svipað að segja og 4. lið. Í honum er lagt til, að
handverksmenn eða aðrir, sem gegna þjónustustörfum í almenningsþágu, geti
fengið stuðning til nýbýlastofnunar, þó þeir hafi ekki nema 6 ha af ræktarilegu
landi og beitiland fyrir þann bústofn, sem hægt er að framfleyta vetrarlangt á fóðri,
sem fæst af þessu landi fullræktuðu. Í sveitum er orðið tilfinnanlega fátt af hand-
verksmönnum, en mikil atvinna fyrir þá þar. Það er þvi full nauðsyn að styðja
að því, að smiðir og aðrir handverksmenn setjist að í sveitum og stundi atvinnu
sína þar samhliða smábúskap.

Um 15. gr.
Greinin er samhljóða 26. gr. nýbýlalaganna.

Um 16. gr.
Þessi grein svarar til 27. gr. nýbýlalaganna. Lagt er til, að ekki þurfi að vera fleiri

en 3 býli í byggðahverfi, í stað 5. Efni síðari hluta lagagreinarinnar er fellt niður,
þar sem það hefur áður verið tekið upp, nokkuð breytt, í 14. gr.

Um 17. gr.
28. gr. nýbýlalaganna verður 17. gr. Þessi grein hefur verið umorðuð. Í henni er

lagt til, að landnámsstjóri láti rækta 10 ha tún handa hverju býli, í stað 5 ha, eins og
nú er i lögum. Í þessu ákvæði felst mikill stuðningur við nýbýlin frá þvi, sem nú er.
En reynslan hefur sýnt, að ræktun 5 ha er of lítill stuðningur fyrir flesta frumbýl-
inga.

Um 18. gr.
29. gr. nybylalaganna verður 18. gr. nokkuð breytt. t greininni er nú ekki gert

ráð fyrir. að býlin verði seld, heldur leigð í erfðaábúð.
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þegar byggðahverfi er fullbyggt, er gert ráð fyrir, að landnám ríkisins afhendi
jarðeignadeild ríkisins hverfið. Þar á eftir verður farið meðhverfisjarðirnar á sama
hátt og aðrar þj6ðjarðir.

Um 19. gr. . .
Greinin er efnislega samhljóða 30. gr. nýbýlalaganna, sbr. þó 18. gr. En 31. gr.

laganna er felld niður, sbr. 8. gr.
Um 20. gr.

Greinin er efnislega samhljóða 32. gr. nýbýlalaganna, sbr. þó 8. gr.

Um 21. gr.
Greinin svarar til 33. gr. nýbýlalaganna, sbr. þó 8. gr.

Um 22. gr.
Greinin svarar til 34. gr. nýbýlalaganna, en umorðuð samkv. tillögum nefndar-

innar.
Um 23. gr.

Greinin svarar til 36. gr. nýbýlalaganna. 2. málsgrein er viðbót við lagagreinina.

Um 24. gr.
Greinin svarar til 37. gr. nýbýlalaganna.

Um 25. gr.
Greinin svarar til 38. gr. nýbýlalaganna. Felld eru niður skilyrði um Iandsstærð.

sem áður eru sett i 14. gr.
Um 26. gr.

Hér er um nýmæli að ræða. Í greininni er heimild fyrir nýbýlastjórn titað veita
nýbýlamönnum allt að 25 þúsund kr. framlag til íbúðarhúsabygginga. Nefndin telur,
að reynslan hafi sýnt, að flestir nýbýlamenn skuldi mikið fyrir utan föstu lánin.
Þessar lausaskuldir hindri þá oft í að koma sér upp bústofni, Framlag þetta mundi
vinna á móti lausaskuldunum og verða til þess, að frumbýlingarnir gætu fyrr farið
að reka arðvænlegari búskap. Hér er um að ræða svo mikið nauðsynjamál fyrir
frumbýlingana, að nefndin leggur til, að ríkið veiti fast árlegt framlag til þessa. Er
i frv. þessu gert ráð fyrir. að það verði 1% millj. kr.

Um 27. gr.
Greinin er nýmæli i samræmi við tillögur nefndarinnar.

Um 28. gr.
Greinin svarar til 39. gr. nýbýlalaganna, en efni lagagreinarinnar er nokkuð

breytt til samræmis við önnur ákvæði frv.

Um 29. gr.
Greinin svarar til 40. gr. nýbýlalaganna, og mun lagagreinin mega teljast efnis-

lega óbreytt.
Um 30. gr.

Greinin svarar til 41. gr. nýbýlalaganna.Nýmæli er i henni um forkaupsrétt
þess, er land lét af hendi.

Um 31. gr.
Greinin svarar til 42. gr. nýbýlalaganna.

Um 32. gr.
Greinin svarar til 43. gr. nýbýlalaganna.
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Um 33. gr.
Greinin svarar til 44. gr. nýbýlalaganna.

Um 34. gr.
Greinín svarar til 45. gr. nýbýlalaganna.

Um 35. gr.
Greinin má heita efnislega samhljóða 46. gr. nýbýlalaganna.

Um 36. gr.
Greinin er samhljóða 47. gr. nýbýlalaganna.

Um 37. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 48. gr. nýbýlalaganna.

Um 38. gr.
Greinin er nýmæli. Sjá 41. gr.

Um 39. gr.
Greinin er nýmæli frá nefndinni. Þar er gert ráð fyrir, að samin skuli fram-

kvæmdaáætlun á grundvelli rannsóknar, sem Landnám ríkisins lætur gera. Það er
nauðsynlegt, að þessi rannsókn fari fram, áður en framkvæmdir eru hafnar, svo
að það liggi greinilega fyrir á hvaða jörðum skuli unnið. Stjórnir og fram-
kvæmdastjórar ræktunarsambanda skulu vinna að samningu framkvæmdaáætlunar
með landnámsstjóra. Hafizt skal handa um framkvæmdir í þeim hreppum, þar sem
ástandið er verst, að dómi þessara aðila, ef á annað borð er talið gerlegt að viðhalda
þar byggð.

Um 40. gr.
Greinin er nýmæli frá nefndinni. Þar er gert ráð fyrir, að ræktunarsambönd eða

Landnám ríkisins, sem taka að sér jarðræktarframkvæmdir, skuli hafa forgangs-
rétt til framlaga, sem greidd verða út á umbæturnar, samkvæmt jarðræktarlögum
og ákvæðum 41. greinar. Þetta er sanngjarnt og nokkur trygging fyrir því, að fram-
angreindir aðilar geti sinnt þessum verkefnum.

Um 41. gr.
Hér er um að ræða stærsta nýmæli frumvarpsins. sbr. VI. kafla, 37. gr. og 38.

gr. Hér er lagt til samkvæmt tillögum nefndarinnar, að ríkissjóður greiði 4 milljónir
kr. á árinu 1957 og síðan 5 millj. kr. á ári næstu 4 árin til stuðnings þeim jörðum,
sem hafa of litla ræktun. Enn er ekki fullkunnugt um fjölda þessara jarða á öllu
landinu eða hve marga ha af túni þurfi að rækta. En með tilliti til þeirra upplýsinga,
sem fyrir liggja, telur nefndin, að gera megi verulegt átak með nefndu framlagi
næstu 5 árin til umbóta á þeim jörðum, sem minnsta túnrækt hafa. En samkv. 38.
gr. er nýbýlastjórn heimilt að greiða sérstakt framlag til túnauka á jörðum, sem
hafa minna vélfært ræktað land en 10 ha, þó með þeim takmörkunum, sem nánar
eru ákveðnar i greininni.

Um 42. gr.
Greinin svarar til 12. gr. nýbýlalaganna. Lagt er til, að nafn sjóðsins sé lengt til

aðgreiningar frá öðrum byggingarsjóðum og að b-líður lagagr, verði felldur niður,
enda tími sá, sem þar er miðað við, löngu liðinn.

Um 43. gr.
Greinin svarar til 13. gr. nýbýlalaganna, en hið árlega framlag ríkissjóðs verður

lágmarksframlag samkv. frv.
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Um 44. gr.
Greinin svarar til 14. gr. nýhýlalaganna.

Um 45. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 15. gr. nýbýlalaganna.

Um 46. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 16. gr. nýhýlalaganna.

Um 47. gr.
Greinin svarar til 17. gr. nýbýlalaganna. Gert er ráð fyrir, að vextir haldist

óbreyttir, eins og þeir nú eru.
Um 48.-52. gr.

Greinarnar eru samhljóða 18.-22. gr. nýbýlalaganna.

Um 53.-55. gr.
Greinarnar svara til 23.--25. gr. nýbýlalaganna.

Um 56.-58. gr.
Greinarnar eru efnislega samhljóða 49..-51. gr. nýbýlalaganna.

Um 59.-75. gr. (X. kafla).
Greinarnar eru samhljóða 1.-17. gr. laga um Ræktunarsjóð Islands með

áorðnum breytingum. Þykir, eins og fyrr var sagt i greinargerðinni, eðlilegt, að
ákvæði um Ræktunarsjóð íslands séu í sömu lögum og ákvæðin um Byggingarsjóð.
Mætti frv. verða til hagræðis fyrir þá, er lán taka úr sjóðum þessum.

Um 76. gr.
Greinin er samhljóða 52. gr. nýbýlalaganna.

Um 77. gr.
Greinin felur i sér nýmæli frá nefndinni. Þar er lagt til, að landbúnaðarráð-

herra skipi 5 manna nefnd, er hafi það verkefni að finna á hverjum tíma hinar
hagkvæmustu leiðir í byggingarmálum sveitanna. Gert er ráð fyrir, að nefndin láti
rannsaka byggingar i sveitum i þvi skyni, að öruggari grundvöllur fáist til leið-
beininga i byggingarmálum sveitanna. Byggingarkostnaður er orðinn mjög lítill, en
þó að margar byggingar séu dýrar, eru þær oft gallaðar. Er þvi þörf á, að þetta
mál verði rannsakað, og þykir bezt henta, að nefnd verði skipuð til þess, á þann
hátt, sem gert er ráð fyrir í greininni.

Um 78. gr.
Í þessari grein er lagt til, að i byggingarnefndina séu valdir menn með tilliti

til sérfræðimenntunar þeirra.
Um 79. gr.

Í þessari grein er gert ráð fyrir þvi, að byggingarnefndin geti ráðið til sin
byggingaverkfræðing til að framkvæma þær rannsóknir, sem um getur í 77. gr.

Enn fremur er tekið fram i greininni, að kostnaður við byggingarrannsóknirnar
greiðist úr ríkissjóði, eftir þvi sem fé er veitt til þess i fjárlögum.

Um 80.-85. gr.
Greinarnar eru efnislega samhljóða 53.-58. gr. nýbýlalaganna.

Um 86. gr.
Greinin skýrir sig sjálf.
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Um 87.-88. gr.
Greinarnar svara til 59. og 60. gr. nýbýlalaganna.

Um 89. gr.
Reikningar Landnáms ríkisins hafa verið endurskoðaðir af endurskoðendum

Búnaðarbanka íslands, og þykir rétt að ákveða i lögum, að svo skuli vera, svo og
að þeir séu sendir landbúnaðarráðherra og landbúnaðarnefndum Alþingis.

Um 90. gr.
Greinin skýrir sig sjálf.

Ákvæði til bráðabirgða.
Ákvæði þetta er i samræmi við 2. gr. Samkvæmt þvi fellur umboð núverandi

nýbýlastjórnar niður við gildistöku nýrra laga.

Fyrirsagnir.
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir einstakra kafla skýra sig sjálfar.

Fylgiskjal.
Úr áliti milliþinganefndarinnar.

Verður þá gefið stutt yfirlit um viðhorf þessara mála hér á timabilinu 1947 til
ársloka 1955.

Samkvæmt lögunum hefur aðstoð verið veitt:
1. Til stofnunar nýbýla við skiptingu jarða og í nýbýlahverfum.
2. Til endurbyggingar eyðijarða, samkvæmt ákvæðum, er tekin voru upp í lögin

1952.
3. Aðstoð til byggðra jarða, vegna bæjar flutninga, þar sem ástæða hefur þótt til

vegna ræktunaraðstöðu, samgönguaðstöðu eða af öðrum orsökum að flytja bæði
íbúðar- og peningshús til betri aðstöðu.
Umsóknir um stofnun nýbýla, endurbygging eyðijarða og bæjarflutninga og yfir-

lit um veittar heimildir af nýbýlastjórn frá 31/12 1946-31/12 1955 eru:

Ár Umsóknir Nýbýli Eyðijarðir Samþykkt alls

1947 ........... 52 51 1 52
1948 ........... 36 35 1 36
1949 ........... 45 32 2 34
1950 ........... 39 37 1 38
1951 ........... 72 45 3 48
1952 ........... 111 58 14 72
1953 ........... 101 84 35 119
1954 ........... 100 46 15 61
1955 ........... 87 65 15 80

Samtals 643 453 87 540

Í tölu umsókna eru einnig taldar 45 umsóknir um aðstoð vegna bæjarflutninga,
og af þeim eru samþykktir 43 og fjárhagsaðstoð veitt i sambandi við þá, sem hefur
numið 4000-8000 kr. á býli, eftir aðstöðu.

Af 453 nýbýlum eru 28 i landnámi ríkisinsi byggðahverfum.
A Umabilinu 1947-1955, að báðum árum meðtöldum, hafa á einstaklingsnýbýl-

um og endurbyggð um eyðijörðum, með fjárhagsstuðningi Landnáms ríkisins, verið
unnar eftirgreindar ræktunarumbætur :
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Tala Girðingar Skurðir Lokræsi Ræktun
Sýslur býla m opnir m3 m m2

Gullbr- og Kjósars ... 17 7462 86912 53374 743420
Borgarfj arðarsýsla 17 2250 52539 6735 447704
~ýrasýsla .......... 10 6687 71209 687 144847
Snæf.- og Hnappad.s, 16 18413 35006 625 407472
Dalasýsla .......... 6 3940 8138 191682
Barðastrandarsýsla . 5 4416 12483 447 95855
V.- og N.-lsafjarðars. 5 5265 4190 235 107910
Strandasýsla ....... 9 7553 13725 212 282460
V.-Húnavatnssýsla .. 12 10417 28023 155 329411
A.-Húnavatnssýsla .. 12 10660 607!-l1 255 527550
Skagafjarðarsýsla .. 43 39623 165965 353 1891236
Eyjafjarðarsýsla .... 26 8932 55846 1500 1020039
S.-Þingeyjarsýsla .. ' 38 27497 70366 10996 1878162
N.-Þingeyjarsýsla ... 19 16589 906222
Ni-Múlasýsla ....... 37 30152 28197 282 1221162
S.-~ úlasýsla ....... 18 14709 27738 3031 602457
A.-Skaftafellssýsla .. 12 6896 27512 317100
V.-Skaftafellssýsla .. 13 16777 25561 3616 640830
Rangárvallasýsla .,. 27 23241 55539 120 1982640
Árnessýsla ......... 55 44876 178728 29649 3798367

Samtals 397 306405 1008468 112272 17536526

Meðaltal ræktunarframkvæmda 1947--1955 á nýbýlum og endurbyggðum eyði-
jörðum:

Gullbringu- og Kjósarsýsla .
Borgarfjarðarsýsla .
Mýrasýsla .
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla .
Dalasýsla .
Barðastrandarsýslur .
Norður- og Vestur-ísafjarðarsýslur .
Strandasýsla .
Vestur-Húnavatnssýsla .
Austur-Húnavatnssýsla , " .
Skagafjarðarsýsla .
Eyjafjarðarsýsla .
Suður-Þingeyjarsýsla .
Norður-Þingeyjarsýsla .
Norður-Múlasýsla , .
Suður-Múlasýsla .
Austur-Skaftafellssýsla ., .
Vestur-Skaftafellssýsla .
Rangárvallasýsla .
Árnessýsla .
Meðaltal: 4.4 ha á býli.

4.2554 ha
2.6276 -
1.4485 -
2.5467 _.
3.1947 -
1.9171 --
2.1582 -
3.1384 -
2.7452 -
4.3962 --
4.3982 -
3.9232 ~.
4.9425 -
4.7696 -
3.3004 --
3.3469 -
2.6425 --
4.9295 _.
7.3431 -
6.9061 -

Framkvæmdatölurnar sýna eðlilega, að girðingar og framræsla, sem lokið er
við á býlunum, er hlutfallslega meiri en hin fullgerða ræktun. þó er það svo, að
i mörgum tilfellum er erfiðast að leysa framræsiuna af hendi á einstaklingsbýlum,
því oft eru umferðagröfur farnar hjá, þegar til býlanna er stofnað. Þetta seinkar
framkvæmd ræktunarinnar. í þessu atriði kemur mjög fram aðstöðumunur ein-
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staklingsbýlanna og býlanna í byggðahverfum. Þar er allri framræslu lokið, áður
en nýbyggjendur búsetja sig, og fullnaðarræktun hefur jafnan verið fullgerð, á meðan
uppbygging býlanna fer fram. Hins vegar njóta einstaklingsbýli oft heyskaparað-
stöðu hin fyrstu ár frá þeirri jörð, sem býlinu er skipt úr, og dregur það úr, að
fullnaðarræktun sé gerð, meðan byggingar standa yfir.

Ræktunarframkvæmdir einstaklingsbýla, sem skiptast á 397 býli, hafa kostað,
reiknað með meðaltalsverði framkvæmdaáranna, eins og eftirfarandi tölur sýna:

Ræktun kr.
Girðingar .
Framræsla .
Lokræsi .

8770000.00
3064050.00
3529638.00

22454.00

Samtals kr. 15386142.00

Þetta svarar til meðaltalskostnaðar á býli kr. 38756.00.
Á árunum 1947-1949 er styrkur greiddur til þeirra, er fullgert hafa áskilda

ræktun 5 ha, 12 þúsund krónur. Framlagið er hækkað 1950 upp i 20 þúsund krónur
og hækkað aftur í 25 þúsund krónur 1952. Þar sem mestur hluti ræktunarinnar
fellur á 6 ára tímabilið eftir 1950, kemst meiri hluti nýhyggjenda undir hærri
greiðslurnar.

Árlegar styrkveitingar hafa numið eftirgreindum fjárhæðum:

1947 ................. kr. 136005.00
1948 ................. 105592.00
1949 ................. 207750.00
1950 ................. 220951.00
1951 ................. 884514.00
1952 ................. 1150043.00
1953 ................. 1954 000.00
1954 ................. 1800563.00
1955 ................. 1361961.00

Samtals kr. 7821397.00

Landnám rikisins hefur stofnað til 12 byggðahverfa, sem staðsett eru i 10 sýsl-
um landsins. Það hefur umráð yfir 7017 ha af landi fyrir þessi hverfi. Af landi
þessu er ræktanlegt land 5135 hektarar og beitiland og fjalllendi 1832 ha. Auk þess
hafa verið keypt beitar- og afréttarlönd vegna tveggja hverfa, en þau hafa ekki verið
kortlögð og þvi ekki til nákvæm stærð á þVÍ landi. Það er ekki tekið með i ofan-
greindar tölur, enda er hér að ræða um sumarbeitilönd fyrir sauðfé ábúenda hverf-
anna. Samkvæmt skipulagi því, sem gert hefur verið um hverfin, er áætlað, að þar
verði reist 70 býli, þegar hverfin eru fullbyggð Búendur hafa í árslok 1955 tekið við
ábúð á 28 þessara býla, sem eru að mestu uppbyggð, og sex öðrum hefur verið heitið
réttindum til ábúðar, sem lítilsháttar hafa byrjað framkvæmdir á þessu ári. ÞVí nær
helmingi væntanlegra býla hefur því verið ráðstafað.

Undirbúningsframkvæmdir fyrstu hverfanna hófust árið 1948 með framræslu.
Byggingar á íbúðar- og periingshúsum hófust 1950 og 1951 i tveimur hverfanna, en
á næstu árum í hinum, eftir því sem ræktunarundirbúningi miðaði áfram.

Framræslan á löndum hverfanna nær til um 2500 hektara. Opnir framræslu-
skurðir eru 186 km að lengd og rými þeirra 878509 m". Girðingar hafa verið lagðar
um ræktunar- og beitilönd 87.2 km. Fullbyggðir akvegir til að tengja hverfin þjóð-
vegum eða sýsluvegum og um hverfislöndin að býlunum eru 17.9 km. Aðalvatns-
æðar, sem lagðar hafa verið, eru 13 þúsund metrar á lengd. Fullræktaðir hafa verið
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320 ha og auk þess brotið land, plægt og herfað, 199 ha. Til landkaupa og allra
framangreindra framkvæmda hefur verið varið 8 087 þúsund krónum.

Flestir ábúendur i byggðahverfum eru úr þeim hreppum og sýslum, sem byggða-
hverfin eru staðsett í, eða hafa verið uppaldir þar, en verið fluttir burtu á tímabili.
Það verður að telja æskilegt, að nýbýlastjórn hafi aðstöðu til þess, á þennan hátt, að
láta af hendi land til búrekstrar, þar sem aðilar sjálfir ekki geta útvegað sér það.

Samkvæmt framansögðu hefur það áunnizt með núgildandi löggjöf, að 425 bú-
endur hafa komizt það áleiðis, að þeir eru með bú og hafa lokið verulegum hluta
framkvæmda sinna. A byrjunarstigi eru 143 einstaklingar, sem flestir eru byrjaðir
á framkvæmdum, en ekki það langt komnir, að býlin séu búrekstrarhæf. Um helm-
ingur þeirra er með framkvæmdir á yfirstandandi ári, sem láns- og styrktarfé
þarf til.

Sveitirnar urðu fyrir miklum áföllum vegna eyðingar á byggð allt tímabilið
1930-1949, og enn á sér stað fólksfækkun í sveitum, og einstakar jarðir fara í eyði.
Séu taldir íbúar sveitanna, að frádreginni þeirri fólkstölu, er býr i smáþorpum og
öðru þéttbýli, þar sem fólk hefur atvinnutekjur að meiri hluta af öðru en landbún-
aði, sést, að stöðvunar verður fyrst vart eftir 1950, og þrátt fyrir þær aðgerðir, sem
hér hefur verið lýst, er enn engan veginn að ræða um heildarfjölgun fólks í sveitum.

Fólkstalan á heimilum i sveitum, að frádregnu því fólki, er býr í hinum smærri
þorpum og kauptúnum, hefur verið þessi hin síðustu ár:

1952 34906
1953 34979
1954 34244
1955 34311

Fólksfjölgun frá árinu 1954 til ársins 1955 hefur orðið í 7 sýslum um 290 manns,
en i 11 sýslum hefur fólki fækkað um 223, svo heildarfólksaukningin er aðeins 67
manns þetta ár. Í þremur sýslum orsakast fólksfækkunin að nokkru leyti af því, að
jarðir hafa farið í eyði, en að nokkru leyti er þar um að ræða fækkun fólks á heimil-
unum, og eins i þeim 8 sýslum, þar sem engin jörð hefur farið í eyði á árinu.

Benda má á i þessu sambandi, að í þéttbýlinu, sem fólkið leitar til, þegar það
flytur úr sveitunum, kemst það inn i harða baráttu um þá úrkosti, sem í þéttbýlinu
eru til lifsframfæris. Oft eru hjá þessu fólki húsnæðisvandamálin það, sem erfiðast
er að leysa. Húsnæði er dýrara í bæjum en í sveitum, og enn eru í flestum sýslum
byggðar jarðir, sem hafa ófullnægjandi húsakost, þó hin síðustu 9 ár hafi þar verið
fullbyggð 2510 íbúðarhús til ársloka 1955 að telja.

Fram hjá þvi verður ekki gengið i byggingamálum sveitanna, að fjárfesting til
bygginga, í hlutfalli við framleiðslumöguleika búanna, er meiri á litlum og lítt rækt-
uðum jörðum en þeim, sem stærri eru. þvi þarf að miða ráðstafanir gagnvart þeim
jörðum, sem dregizt hafa aftur úr um ræktunarfrarnkvæmdir, við það, að saman geti
farið á jörðum, sem byggja þarf upp á, aukin ræktun og stækkun bús að því marki,
að afrakstur búanna geti staðið undir nauðsynlegum byggingarumbótum.

Þess ber að geta i þessu sambandi, að orsakir til þess, að jarðir hafa farið í eyði
og fólki sveitanna hefur fækkað, eru engan veginn eingöngu skortur á nægilegu rækt-
uðu landi og sæmílegum byggingum, heldur eru ástæðurnar víða líka þær og ekki
veigaminni, að samgönguörðugleikar vegna vantandi vega og brúargerða hafa hrakið
fólkið í burtu. Er ekki vafi á, að Síl orsökin er miklu þyngri í metunum, siðan hinar
betri sveitir hafa fengið öruggar bifreiðasamgöngur og hestaflutningarnir hafa lagzt
niður. Þess vegna eru samgöngubæturnar undirstaða þess, að hægt sé að halda ýms-
um afskekktari sveitum i byggð. .

Nefndin hefur í breytingum þeim, sem tillögur eru gerðar um, stefnt að þvi:
1. Að stofnun lögbýlisjarða sé því aðeins heimiluð, að nýbýli hafi skilyrði til

og að landumráð séu nýbyggjendum tryggð, sem gefi möguleika fyrir ræktun,
er framfært getur, þegar um almennan búrekstur, sem ekki styðst við sérstök
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hlunnindi eða aðra aðstöðu til sérstakra tekna, er að ræða, nokkru stærra bú
en meðalbúið er nú í landinu.

2. Með tilliti til þeirra vandkvæða bænda, að verkafólk er lítt fáanlegt til bústarfa
og kaupgjald hátt, en hins vegar kostnaðarsamt að kaupa fullnægjandi vélar
og tæki, er þarf til að tæknibúa búin; einkum ef þau eru smá, þá þykir rétt að
heimila, þar sem sérstaklega stendur á, að búendafjölgun i sveitum geti orðið
með þeim hætti, að fjölskyldur stofni til samreksturs. ÞÓ íbúðir og heimilis-
hald þeirra sé ekki aðskilið, þá sé veitt framlag, sem að fjárhæð sé miðað við
þá búendafjölgun, sem af samyrkju- eða félagsbúinu leiðir. Með því er raun-
verulega lækkaður stofnkostnaður, að því er tekur til vélakaupa, og aukið öryggi
fyrir fullnægjandi vinnuafli, er tryggi afkomu viðkomandi búa.

3. Að tilsvarandi kröfur séu gerðar um kosti eyðijarða, sem stuðningur verður
veittur til að reisa ábúð á, og til nýbýlanna.

4. Garðyrkjan i landinu er nú orðin nokkur þáttur i framfærslu fólks i mörgum
sveitum, og telur nefndin fulla ástæðu til, að býli, sem hafa aðstöðu til ræktunar
mat jurta i gróðurhúsum, njóti sömu réttinda og lögbýlisjarðir, ef þau hafa
hitaskilyrði og landumráð. er gefi aðstöðu til sömu tekna og almennur búrekstur,
þó landþörf slíkra býla sé fyrst og fremst miðuð við útiræktun mat jurta. .

5. Nefndin er sammála um, að nauðsyn beri til að auka fjölbreytni i atvinnuháttum
i sveitum og það beri að efla þar arðgæfan iðnað. Getur því verið réttmætt í
sambandi við það að styrkja heimilastofnanir, þar sem byggt er á föstum
atvinnutekjum vegna þjónustustarfa í þágu landbúnaðar fyrir byggingariðn-
aðarmenn, vélvirkja, mjólkurbílstjóra, svo og þá, er gegna þjónustustörfum
í þágu almennings í viðkomandi sveitum.

6. Af þeim rannsóknum, sem Landnám ríkisins hefur gert um eyðijarðir, er ljóst,
að meginhluta þeirra jarða, sem í eyði hafa farið, hefur skort fullnægjandi
heyöflunaraðstöðu. Það er og vitað mál, að 10.3% af byggðum jörðum hafa
bústærðir, er svara til 2-3 kúa þunga, samkvæmt heimildum frá formanni
Stéttarsambands bænda, og að 33.9% af jörðunum hafa bústærðir frá 4-8 kúa
þunga. Það, sem orsakar þetta, er meðal annars, að viðkomandi jarðir hafa of
lítinn heyskap á ræktuðu vélfæru landi. Þessum jörðum er öðrum jörðum
fremur hætta búin um að fara i eyði.

Hvers konar ráðstafanir, sem hægt væri að gera til að stækka minnstu búin,.
mundu stuðla að þvi, að jarðirnar héldust betur i byggð, búendur þeirra fengju
betri afkomu og það yki styrk hreppsfélaganna. Með hliðsjón af þessu telur nefndin
nauðsynlegt, að aðstaða sé til með heimild löggjafar að fyrirbyggja, að nothæfur
jarðir og heilir byggðarhlutar fari í eyði. Gegn þessu mætti viIlna með því að efla
framkvæmdir, er miða að þvi að gera jarðirnar framleiðsluhæfar fyrir bíl, er staðið
geta undir nokkrum stofnkostnaði, og telur nefndin því þjóðhagslega séð réttmætt,
að veittur sé fjárstuðningur, þar sem með því er hægt að fyrirbyggja, að sveitar-
félög skerðist að tölu byggðra jarða úr hófi fram. Það virðist réttari og auðveldari
leið að taka slík býli til meðferðar, meðan þau enn haldast í ábúð og að þau séu
gerð framleiðsluhæf til samræmis við það, sem kröfur eru gerðar til um undir-
búning nýbýla eða uppbyggingu eyðijarða.

Nefndin er sammála um, að við stofnun bújarða sé leitazt við að gera stærð
þeirra þannig; að jarðirnar fullræktaðar framfleyti bú stærð, sem getur staðið undir
nokkurri tækni og auknum húsakosti, er henni fylgir. Er því lágmarksstærð ræktaðs
lands, er býli á að fylgja, hækkað og jafnframt því hækkuð' sú hektara tala, sem
krafizt er, að fullræktuð sé fyrir það framlag, sem veitt yrði i þessu skyni.
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