
Nd. 402~Nefndarálit [15. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 7 12. jan. 1945,um jarðræktar- og húsagerðarsam-
þykktir í sveitum.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Mál þetta hefur nefndin rætt á nokkrum fundum, en ekki orðið á einu máli
um afgreiðslu þess. Telur meiri hluti nefndarinnar nauðsynlegt, eins og nú stendur,
að rannsaka betur, hve mikil þörf er á nýjum stórvirkum ræktunarvélum og að
hve miklu leyti þær vélar, sem þegar eru til, geta fullnægt þörfinni. Einnig vantar
upplýsingar um, hve mikinn kostnað samþykkt þessa frumvarps mundi hafa i för
með sér. Er þess vegna augljóst, að það getur ekki skipt miklu máli, þó að afgreiðslu
málsins sé frestað til næsta Alþingis.

Nefndin hefur líka fengið að vita, að landbúnaðarráðherra hefur þann 31. marz
s. 1. skipað milliþinganefnd til þess að framkvæma þá athugun, sem hér að framan
er nefnd, og undirbúa málið til afgreiðslu á næsta Alþingi.

Með tilliti til þessa leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frumvarpinu verði
vísað til ríkisstjórnarinnar.

Afrit af bréfi ráðherra fylgir hér méð sem fylgiskjal.

Alþingi, 6. mai 1960.

Jón Pálmason,
form., frsm.

Einar Sigurðsson,
fundaskr.

Benedikt Gröndal.

Fylgiskjal.

ATVINNUMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavik, 31. marz 1960.

Ráðuneytið hefur ákveðið að skipa nefnd þriggja manna til þess að endurskoða
ákvæði laga nr. 7 12. janúar 1945, um jarðræktar- og. húsagerðarsamþykktir i
sveitum, sbr. lög nr. 29/1948, og rannsaka fjárþörf ræktunarsambandanna og véla-
kost þeirra og annað í því sambandi og gera tillögur um, á hvern hátt ræktunar-
samböndin geti með sem beztu móti haldið áfram starfsemi sinni og framkvæmdum.

Eruð þér, herra alþingismaður, hér með skipaður i nefnd þessa og jafnframt
skipaður formaður nefndarinnar.

Með yður eiga sæti í nefndinni Pétur Pétursson framkvæmdastjóri og Haraldur
Árnason verkfæraráðunautur.

Nefndin skal hafa skilað tillögum sínum til ráðuneytisins fyrir næsta- reglulegt
Alþingi. -

Ingólfur Jónsson.
Gunnl, E. Briem.

Til hr. alþingismanns Jónasar Péturssonar.


