
Nd. 384. Nefndarálit [49. mál]
um frv. til I. um breyt. á 1. nr. 7 12. jan. 1945, um jarðræktar- og húsagerðar-
samþykktir i sveitum.

Frá meiri hL landbúnaðarnefndar.

A S.l. vetri skipaði landbúnaðarráðherra nefnd til að endurskoða lög um
ræktunarsamþykktir o. fl. Nefnd þessi skilaði áliti til ríkisstjórnarinnar snemma
á þessu þingi. Meiri hluti landbúnaðarnefndar hefur frestað að taka ákvörðun um
frv. það, er hér um ræðir, af þeim sökum. Nú hefur landbúnaðarráðherra skýrt
okkur frá þvi, að ekki sé að vænta frv. um þetta mál frá ríkisstjórninni i bráð.
i fjárlögum fyrir árið 1961 er veitt 1 millj. kr. framlag til kaupa á jarðræktar-

vélum ræktunarsambandanna. Í því er fólgin viðurkenning Alþingis á nauðsyn'
málsins og leystur að þessu sinni sá þátturinn, sem mikilvægasíur er. Landbúnað-
arráðuneytið sér um úthlutun þess fjár í samráði við vélanefnd. Ræktunarsjóður
hefur heimild til að lána til vélakaupa ræktunarsambandanna. Hefur landbúnaðar-
ráðherra tjáð okkur, meiri hluta nefndarinnar, að hann muni beita sér fyrir þvi, að
ræktunarsamböndin geti fengið nokkurn hluta af kaupverði vélanna að láni i ræktun-
arsjóði, þannig að styrkur og lán geti samanlagt numið 50-60% af kaupverði vélanna.
Með því væru ræktunarsamböndin a. m. k. ekki lakar sett en verið hefur áður um
vélakaup.

Málið stendur nú þannig:
1. Á fjárlögum 1961 er fjárveiting 1 millj. kr. til kaupa á ræktunarvélum.
2. Milliþinganefnd hefur lokið endurskoðun laga um jarðræktarsamþykktir og

athugun á starfsgrundvelli ræktunarsambandanna og skilað áliti til ríkisstjórnar-
innar.

Meiri hluti nefndarinnar litur svo á, að til greina komi og séu raunar æskilegar
ýmsar breytingar á núgildandi lögum og skipan þessara mála. Hins vegar teljum
við eðlilegt, að starf milliþinganefndarinnar verði sá grundvöllur, er á verði byggt,
og þar sem álit hennar er i höndum ríkisstjórnarinnar, teljum við ekki ástæðu til,
að háttv. deild taki afstöðu til þessa frv., en leggjum til, að því verði vísað til
ríkisstjórnarinnar.

Gunnar Gíslason,
form.

Alþingi, 17. febr. 1961.

Benedikt Gröndal,
fundaskr.

Jónas Pétursson,
frsm.


