
Ed. 367. Frumvarp til laga [170. mál]
um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961-1962.)

I. KAFLI
1. gr.

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

Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn þeirra mála, er lög þessi varða.

II. KAFLI
Um Stofnlánadeild landbúnaðarins.

2. gr.
Stofnlánadeild landbúnaðarins er deild í Búnaðarbanka Islands. Um samband

Stofnlánadeildarinnar við aðrar deildir bankans fer eftir lögum um Búnaðarbanka
Islands.

Stofnfé deildarinnar er:
1. Eignir Ræktunarsjóðs Islands og Byggingarsjóðs sveitabæja eins og þær verða,

þegar lög þessi taka gildi.
2. Lán, sem ríkissjóður veitti Ræktunarsjóði og Byggingarsjóði 1960, ásamt áfölln-

um vöxtum, samtals 34.9 millj. kr.
3. Skuldabréf, sem rikissjóður afhendir deildinni til eignar, samtals að fjárhæð

kr. 9 millj. og 142 þús., sem sundurliða st þannig:
Skuldabréf sex sveitarfélaga kr. 4078000.00

Veðdeildar Búnaðarbankans 3 000 000.00
- Bjargráðasjóðs - 1500 000.00
- Sölufélags garðyrkjumanna 564000.00

4. 16.5 millj. kr., sem ríkissjóður eða Ríkisábyrgðasjóður greiðir af erlendum lán-
um Ræktunarsjóðs og Byggingarsjóðs fyrir árin 1961, 1962 og 1963.

3. gr.

Tekjur deildarinnar eru:
1. Fast árlegt framlag ríkissjóðs, 4 millj. kr.
2. 1% álag á söluvörur landbúnaðarins, sem ákvarðað skal og innheimt á sama

hátt og búnaðarmálasjóðsgjald, samkvæmt lögum nr. 38 15. febrúar 1945.
3. Árlegt framlag ríkissjóðs, er nemi jafnhárri upphæð og tekjur samkvæmt 2.

tölulið.
4. Gjald á útsöluverð mjólkur og rjóma og á heildsöluverð annarra landbúnaðar-

vara, er skal nema sem svarar 0.75% af verði sömu afurða samkvæmt verð-
lagsgrundvelli landbúnaðarvara á hverjum tíma. Við ákvörðun gjaldsins á
vörum unnum úr afurðum í verðlagsgrundvelli, reiknast hinar siðar nefndu
á grundvallarverði að viðbættum 0.75%. Gjald á vörum, sem ekki er verð á
i verðlagsgrundvelli, skal miðað við áætlað verð til framleiðenda. Sölusamtök
framleiðenda og aðrir seljendur skulu standa skil á gjaldinu samkvæmt nánari
ákvæðum í reglugerð. Landbúnaðarvörur, sem fluttar eru úr landi, eru undan-
þegnar gjaldi þessu, en að öðru leyti tekur það til allra vörutegunda, sem gjald-
skyldar eru samkvæmt lögum nr. 38/1945, um stofnun búnaðarmálasjóðs, með
siðari breytingum. - Innheimta skal sama gjald af innfluttum kartöflum og
tekið er af kartöflum framleiddum innanlands.

4. gr.



5. Vaxtatekjur.
Framleiðsluráð landbúnaðarins sér um framkvæmd á ákvæðum 2. og 4. töluliðs
þessarar greinar.

5. gr.
Stofnlánadeildin tekur á sig allar skuldbindingar, sem við gildistöku laga þess-

ara hvíla á Ræktunarsjóði og Byggingarsjóði.

6. gr.
Stofnlánadeildin veitir stofnlán sem hér segir:

1. Til endurbyggingar íbúðarhúsa á sveitabýlum og til byggingar íbúðarhúsa á
nýbýlum.

2. Til jarðræktar, peníngshúsa, geymsluhúsa og annarra mannvirkja við landbún-
að, þar með talin vermirækt, loðdýrarækt og lax- og silungseldi, enn fremur
til mannvirkja i þágu landbúnaðarins, svo sem mjólkurvinnslustöðva, slátur-
húsa, kjötfrystihúsa, ullarverksmiðja, skínnaverksmiðja, þvottahúsa, viðgerðar-
stöðva landbúnaðarverkfæra, verkstæða fyrir iðnaðarmenn í sveitum, svo og
til bústofnsauka og til kaupa á vélum, sem notaðar eru við landbúnað.

7. gr.
Upphæð lána má vera allt að 60% kostnaðarverðs, eins og það er áætlað að

meðaltali árlega. Til vélgrafinna 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 bankastjórnarinnar ekki hærra en eðlilegt má teljast samkvæmt verðlagi á
hverjum tíma. Skulu framkvæmdirnar metnar á kostnað lántaka, eftir því sem þörf
er á, svo sem nánar verður fyrir mælt í reglugerð.

Um lánveitingar, sem stjórn deildarinnar telur leika vafa á, hvort veita skuli,
skal hún leita álits Búnaðarfélags íslands eða nýbýlastjórnar ríkisins.

Við ákvörðun lána skal bankastjórnin hafa hliðsjón af því, hve mikil önnur
veðlán hvíla á eigninni og skal eigi veita lán, ef ástæða er til að ætla, að búrekstur
á jörðinni fái ekki staðið undir auknum lánum.

Lán skulu ekki veitt fyrr en að fullgerðum framkvæmdum eða kaupum þeim,
sem þau eru veitt til, að undanskildum lánum til íbúðarhúsa, sem heimilt er að
veita í áföngum eftir að hús er fokhelt.

Þrátt fyrir ákvæði 45. gr. laga nr. 116 30. des. 1943, má lána út á jarðir i opin-
berri eigu á sama hátt og aðrar jarðir, enda séu þær í erfðaábúð, ella komi sam-
þykki landbúnaðarráðherra til.

8. gr.
Lán má veita gegn þessum tryggingum:

1. Gegn veði i fasteign, enda hvíli eigi veðskuldir á henni til annarra en Stofn-
lánadeildarinnar eða annarra opinberra sjóða á undan veðrétti þeim, sem
Stofnlánadeildin fær. Ef umbætur þær, sem lán eru veitt til, eru gerðar á fast-
eign þeirrí sjálfri, sem veðsett er, skal heimilt að telja verð umbótauna til
viðbótar verðgildi eignarinnar óbættrar.

2. Gegn veði í þeim húsum, sem lánað er til, ásamt tilheyrandi lóð og lóðarrétt-
indum, ef þau eru byggð fyrir sjálfstæðan rekstur, svo sem rafstöðvar eða
verksmiðjur.

3. Gegn veði í þeim vélum, sem keyptar eru.
4. Gegn veði í tilteknum flokki eða flokkum búfjár, þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga

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

ef um er að ræða lán til ræktunar eða byggingar íbúðarhúsa, peningshúsa og
geymsluhúsa á sveitabýlum, en ef um er að ræða lán til verksmiðja og véla, gróð-
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urhúsa og bústofnsauka, skulu þau veð, sem látin eru til tryggingar samkv. 2.-4.
tölulið, styrkt með fasteignaveði eða ábyrgð sýslufélags.

Hús, vélar og fénaður er því aðeins fullgilt veð fyrir lánum úr Stofnlánadeild-
inni, að vátryggð séu í vátryggingastofnun, sem sjóðurinn tekur gilda.

9. gr.
Lánstími skal vera 5-42 ár, eftir því til hvers lánað er. Lán til íbúðarhúsa

má vera allt að 42 ár, ef húsin eru talin úr nægilega varanlegu efni. Ef lánað er
til annarra nýrra bygginga og túnræktar, má lánstími vera allt að 25 ár, svo og til
þeirra framkvæmda við vermirækt og lax- og silungsrækt, sem varanlegar teljast,
en til vélakaupa, girðinga, bústofnsauka og annars þess, sem ekki á að tryggja
langa endingu, eigi nema 5-12 ár. Skal nánar ákveðið í reglugerð, hve langur
lánstími má vera til hverrar tegundar lána.

Lánin skulu endurgreidd með jöfnum árgreiðslum nema lántaki vilji greiða
þau hraðar.

10. gr.
Ríkisstjórnin ákveður, að fengnu áliti stjórnar Seðlabanka íslands og Búnaðar-

banka Íslands, vexti af lánum Stofnlánadeildarinnar, sbr. I. nr. 4 1960, um efna-
hagsmál. Vextir af lánum til byggingar íbúðarhúsa skulu þó að minnsta kosti vera
%% lægri en önnur lán deildarinnar.

11. gr.
Rikissjóður ábyrgist allar skuldbindingar Stofnlánadeildarinnar og greiðir þær,

ef eignir og tekjur deildarinnar hrökkva ekki til.

12. gr.
Heimilt er Búnaðarbanka íslands vegna Stofnlánadeildarinnar að taka, að fengnu

samþykki ríkisstjórnarinnar, allt að 300 millj. kr. lán eða jafnvirði þeirrar fjár-
hæðar í erlendri mynt, ef árlegt ráðstöfunarfé deildarinnar nægir ekki til að hún
geti á viðunandi hátt gegnt hlutverki sínu.

Eigi er Stofnlánadeild heimilt að endurlána erlent lánsfé nema með gengis-
ákvæði, enda gangi slíkt lán fyrst og fremst til vinnslustöðva og vélakaupa.

13. gr.
Heimilt er bankastjórn Búnaðarbankans, að fengnu samþykki ráðherra hverju

sinni, að verja árlega allt að 10 millj. kr. af fé Stofnlánadeildarinnar til kaupa á
bankavaxtabréfum Veðdeildar Búnaðarbankans, enda sé það auðið án þess að skerða
nauðsynleg útlán deildarinnar.

14. gr.
Lán til endurbyggingar íbúðarhúsa á jörðum skulu veitt með þessum skil-

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

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

eigandi byggingarnefndum, og beri sú lýsing því vitni, að endurbyggingar sé
þörf á íbúð hans.

3. Að fyrir liggi vottorð frá nýbýlastjórn um, að býlið sé til frambúðar, 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.

15. gr.
Lán skulu enn fremur því aðeins veitt til endurbyggingar íbúðarhúsa á sveita-

býlum, að hús eða viðbygging við hús sé allt byggt að nýju, eða gamalt hús endur-
byggt þannig, að telja megi jafngilt nýju húsi til íbúðar.
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16. gr.
Ef nýbýlastjórn telur nauðsynlegt, að bæjarhús séu færð, getur Stofnlánadeild

sett að skilyrði fyrir láni til endurbyggingar, að það sé gert.

17. gr.
Heimilt er að telja lán eða eftirstöðvar láns úr Stofnlánadeild komnar i gjald-

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

kynnt um eigendaskiptin.
3. Ef veðið gengur svo úr sér eða rýrnar að gildi, að lánið er ekki lengur tryggt

að dómi bankans.
4. Ef lögð er niður landbúnaðarframleiðsla eða störf fyrir landbúnaðinn á eignum

þeim, sem veðsettar eru Stofnlánadeildinni.

18. gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefur StofnlánadeiIdin heimild til að láta selja

veðið við opinbert uppboð án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms samkvæmt
ákvæðum í lögum um lögræði nr. 95 5. júní 1947, 39. gr., eða láta leggja deildinni
það út til eignar, ef þörf gerist.

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

ara að geta þess í uppboðsgerðinni, að eignin sé veðsett Stofnlánadeildinni, og skal
stjórn deildarinnar gert aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sinn vera
við uppboðið.

20. gr.
Stofnlánadeildin er undanþegin öllum sköttum til ríkis og sveitarfélaga.

21. gr.
Stjórn Búnaðarbanka Íslands hefur á hendi stjórn Stofnlánadeildarinnar með

sama hætti og annarra deilda bankans. Ákveða bankastjórar allar lánveitingar
Stofnlánadeildarinnar. Lánveitingar til nýbýla, jafnt í byggðahverfum sem til ein-
staklinga, skulu bundnar því skilyrði, að nýbýlastjórn mæli með þeim. Um lánveit-
ingar til byggingar íbúðarhúsa á öðrum sveitabýlum, skulu bankastjórar hafa sam-
ráð við nýbýlastjórn eða framkvæmdastjóra hennar.

22. gr.
Þar sem i lögum um Búnaðarbanka Islands og öðrum lögum eru ákvæði, er

varða Ræktunarsjóð Íslands eða Byggingarsjóð sveitabæja, skulu þau ákvæði eftir
gildistöku þessara laga eiga við Stofnlánadeild landbúnaðarins, nema í bága fari
við þessi lög.

Við gildistöku laga þessara hætta Ræktunarsjóður íslands og Byggingarsjóður
sveitabæja störfum og öll réttindi og skyldur sjóða þessara yfirfærast til Stofn-
lánadeiIdarinnar.

23. gr.
Setja má með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi Stofnlánadeildarinnar, m. a.

um tilhögun á innheimtu álags á landbúnaðarvörur samkvæmt 4. gr., enda brjóti
sú reglugerð ekki í bága við nein ákvæði í lögunum.

III. KAFLI
Um stjórn landnámsmála.

24. gr.
Nýbýlastjórn er skipuð 5 mönnum, er kosnir séu hlutfallskosningu af samein-

uðu Alþingi til 4 ára í senn. Varamenn skulu kosnir á sama hátt. Landbúnaðar-
ráðherra skipar formann nýbýlastjórnar úr hópi þeirra, sem kosnir eru.
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Nýbýlastjórn ræður sér framkvæmdastjóra, er nefnist landnámsstjóri. Laun
hans skulu vera sömu og búnaðarmálastjóra.

25. 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 í 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 íslands og Atvinnudeild Háskólans skulu veita nýbýlastjórn og
landnámsstjóra þá sérfræðilegu aðstoð, sem þeim er unnt.

IV. KAFLI
Um Landnám ríkisins.

26. gr.
Stofnun sú og starfsemi, er nýbýlastjórn og landnámsstjóri veita forstöðu,

nefnist Landnám ríkisins.
27. gr.

Landnámsstjóri lætur, eftir tillögum nýbýlastjórnar, undirbúa ræktun lands,
þar sem stofna skal byggðahverfi í sveitum, nýbýli einstaklinga utan byggðahverfa
eða hefja meiri háttar ræktunarframkvæmdir við kauptún og kaupstaði.

Til þessara framkvæmda greiðir ríkissjóður minnst 6.5 millj. kr. á ári næstu
25 ár, í fyrsta sinn 1961.

28. gr.
Landnámsstjóri skal, eftir því sem við verður komið, láta gera heildarupp-

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

29. gr.
Undirbúningur lands til ræktunar, sem landnámsstjóri framkvæmir til stofn-

unar byggðahverfa, skal vera i þvi 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 ákvæð-
um 3. og 4. gr. laga nr. 36 14. mai 1955, eftir því sem fé er veitt til þeirra á fjár-
lögum, svo og að leggja frá þeim nauðsynlega heimreiðarvegi að býlunum, enn
fremur að leggja aðalæðar til vatnsleiðslu og skolpleiðslu.

30. gr.
Landnám til stofnunar byggðahverfa skal fara fram á landi, sem er eign ríkisins

eða bæjar- og 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 landsspildur af einstökum jörðum, sem eru í sjálfsábúð eða
erfðaábúð og þær geta án verið. Eignarnám má þó því aðeins fara fram, að öll
nýbýlastjórn sé því samþykk og fullreynt sé að dómi landbúnaðarráðherra, að sam-
komulag náist ekki um kaup á landinu.

31. gr.
Áður en landnámsframkvæmdir eru hafnar á hverjum stað, skallandnámsstjóri,

eftir tillögum nýbýlastjórnar, láta fara fram rannsókn á skilyrðum til ræktunar,
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rafvirkjunar, afnota af jarðhita, samgangna, markaðs skilyrðum og öðru, sem mestu
máli skiptir í 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.

~tlanir og rannsóknir landnámsstjóra skulu lagðar fyrir nýbýlastjórn til sam-
þykktar, áður en framkvæmdir hefjast.

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

gefinn 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
kaupstaðnum. og sveitar- eða bæjarfélagsins í heild.

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

33. gr.
Þegar lokið er undirbúningi samkvæmt 29. gr. og ræktun, sem Landnámi rík-

isins ber að framkvæma samkvæmt þessum lögum, vegna fyrirhugaðrar stofnunar
byggðahverfis, skal landið leigt einstaklingum á erfðaleigu með skilmálum, sem
nánar skulu teknir fram í reglugerð. Leigan skal miðuð við fasteignamat lands og
mannvirkja, sem kostuð er af landnámsfé, og skal leigan vera 5% af fasteigna-
matsverðinu.

34. gr.
Nýbýlastjórn er heimilt að semja við búnaðarsambönd eða ræktunar samtök,

sem hafa sett sér jarðræktarsamþykktir samkvæmt lögum nr. 7 12. jan. 1945, um
að þau taki að sér að ræsa fram og undirbúa til ræktunar land, þar sem reisa á
einstök býli. Þessi heimild skal þó aðallega notuð þar, sem hagkvæmt er að fram-
kvæma verkið með fullkomnustu vélum.

35. gr.
Í hverri sýslu skal vera þriggja manna nýbýlanefnd. Skulu tveir þeirra kosnir

af hlutaðeigandi búnaðarsambandí, að viðhafðri hlutfallskosningu, ef óskað er, en
einn skipaður af nýbýlastjórn, og er hann formaður. Skipa skal héraðsráðunaut,
þar sem því verður við komið. Kosning og skipun nefndarmanna gildir til 4 ára.
Hlutverk nefndarinnar er að vera nýbýlastjórn og landnámsstjóra til aðstoðar og
ráðuneytis innan sýslu um val á landi til nýbýla og undirbúnings þeim fram-
kvæmdum, sem fyrirhugaðar eru samkvæmt lögum þessum, svo og að hafa eftirlit
með því, að fyrirmælum laga þessara sé fylgt.

V. KAFLI
Um almenn skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð Landnáms ríkisins.

36. gr.
Landnám ríkisins veitir fjárhagslega aðstoð samkvæmt lögum þessum sem

hér segir:
1. Til stofnunar nýbýla, sem hafa landumráð og búrekstrarskilyrði, sem að lög-

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

ha. á hverju býli eða þar séu aðrar jafngildar landsnytjar að dómi nýbýla-
stjórnar.

b. Að nýbýli fylgi beitiland. sem að dómi nýbýlastjórnar er fullnægjandi með
tilliti til þeirra búgreina, sem telja má, að hagkvæmt verði að hafa á því,
og með hliðsjón af möguleikum til beitiræktar þar.
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2. Ef tveir eða fleiri bændur stofna til búskapar á sömu jörð með því 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 í hlut. Um skilyrði fyrir aðstoð
samkvæmt þessum lið, skal nánar ákveðið í reglugerð.

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

4. Enn fremur er heimilt að veita fjárhagslega aðstoð til garðyrkjubýla, er hafa
umráð jarðhita til gróðurhúsaræktunar, er ætla má að dómi nýbýlastjórnar
ríkisins að gefi meðalfjölskyldu nægilegar tekjur. Hitaréttindi þurfa þó að
fullnægja hitaþörf 1000 fermetra flatar, miðað við nothæft hitagildi á viðkom-
andi stað.

Slíkum býlum má því aðeins veita framlags- og lánaréttindi, að þau séu
utan skipulagðra svæða kaupstaða, og því aðeins skulu þau veitt í skipulags-
skyldum þorpum, að veðhæfi ræktunarlanda og lóða samrýmist lánareglum
Stofnlánadeildarinnar .

Innan kauptúna og skipulagsskyldra þorpa gilda þó ekki ákvæði 48. gr.
5. Til smábýla í sveitum fyrir þá, er aðalvinnu hafa af iðnaði, handverki eða

garðyrkju 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.

VI. KAFLI
Um byggðahverfi.

37. gr.
Þegar reisa skal byggðahverfi á landi, sem ríkið hefur numið samkvæmt III.

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

38. 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
skilyrðum 36. gr.

39. gr.
Þegar ákveðið hefur verið, að byggðahverfi skuli stofnað, skal Landnám rík-

isins rækta 10 ha. túns fyrir hvert býli. Landnámsstjóri sér um, að reist séu íbúðar-
hús, nauðsynlegustu peningshús, hlöður og verkfæraskemmur við hæfi þess bú-
rekstrar, sem fyrirhugaður er á býlunum. Til bygginganna útvegar hann lán úr
Stofnlánadeild. Um fjárhæð þeirra lána fer samkvæmt lögum og reglum, er um
útlán þeirrar deildar gilda á hverjum tíma. Um framlag til íbúðarhúsa fer eftir
ákvæðum 48. greinar.

40. gr.
Býli, sem reist eru í byggðahverfi, skulu leigð, þegar byggingar hefjast á hverju

býli, í erfðaábúð samkvæmt lögum nr. 116 30. des. 1943, um ættaróðal og erfða-
ábúð, sbr. þó 33. gr. 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 Stofnlánadeild, vegna þess að jarðir þeirra
dæmast ekki hæfar til framtiðarábúðar.
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41. gr.
Ef erfðaábúðarhafi býlis í byggðahverfi vill selja býli sitt, hefur Stofnlánadeild

forkaupsrétt að því 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.

42. gr.
Hver bóndi í byggðahverfi skal hafa fullræktað land það, sem til ræktunar er

ætlað, á eigi skemmri tíma en 10 árum frá því að 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 fyrirmæli, sem sett eru um ábúð þeirra.

43. gr.
Ef erfðaábúðarhafi jarðar í byggðahverfi missir rétt sinn til leigu og ábúðar

á býlinu samkvæmt 41. og 42. gr., eða vegna vanefnda þeirra atriða erfðaábúðar-
laga nr. 116 30. des. 1943, sem útbyggingu varða, skal Stofnlánadeild taka við því
og greiða fráfaranda það, sem hann hefur í býlið lagt, samkvæmt mati dómkvaddra
manna.

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

um er lokið, fjárhagsleg aðstoð samkvæmt sömu reglum og veitt er bændum á
öðrum lögbýlisjörðum.

VII. KAFLI
Um nýbýli einstaklinga utan byggðahverfa.

45. 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 stofn-
unar 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 því sem unnt er, sé þess óskað af hlutaðeigendum.

46. gr.
Nú telur sá, er reisa vill nýbýli og hefur fengið til þess samþykki nfo 1a-

stjórnar, sér henta að ljúka meiri eða minni undirbúningsframkvæmdum, 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 framkvæmdir séu gerðar í samráði við nýbýlastjórn eða trúnaðarmenn

hennar.
c. Að hlutaðeigandi skuldbindi sig til að hafa reist nauðsynlegar byggingar á land-

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

d. Stofnandi nýbýlisins setji land nýbýlisins að veði með 1. veðrétti sem trygg-
ingu fyrir þvi, að staðið verði við framangreindar skuldbindingar.

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

47. gr.
Til nýbýla utan byggðahverfa skal veita fjárhagslegan stuðning samkvæmt lög-

um þessum, hvort sem þau eru reist á ræktuðu landi, sbr. þó 50. gr., eða á landi,
sem er vel fallið til ræktunar og búskapar, en eigi áður ræktað, enda sé fullnægt
skilyrðum 36. gr. Nýbýlið skal fá úr skipt land með ákveðnum landamerkjum, hvar-
vetna þar sem þvi verður við komið. Nýbýlastjórn skal verja ákveðinni fjárhæð
til undirbúnings hvers býlis og greiða hana þeim, er býlið stofnar, eftir þvi sem
ræktun miðar áfram á býlinu. Skal slík greiðsla, ef um nýbýli á óræktuðu landi
er að ræða, við það miðast, að framlag sé veitt á 10 ha. ræktun og að það, að
viðbættu jarðabótaframlagi, svari til meðalkostnaðar við ræktun í byggða hverfum.
og ákveðin á hverjum stað, áður en til einstakra býla er stofnað samkvæmt þessu
ákvæði. '

Heimilt er við ákvörðun nýbýlaframlags að taka tillit til þess kostnaðar, sem
leiðir af heimreið að býlinu.

48. gr.
Til byggingar íbúðarhúsa á nýbýlum einstaklinga utan byggðahverfa og i

byggðahverfum er heimilt að veita framlag allt að 40 þúsund krónur á hvert býli.
Framlagið greiðist að hálfu, þegar hús er fokhelt, og að fullu, þegar byggingu er
lokið, enda hafi byggingarfulltrúi staðfest með vottorði, að fullnægt hafi verið
settum skilyrðum um frágang byggingarinnar.

Til þessara ráðstafana leggur ríkissjóður fram minnst 2.0 millj. króna árlega,
fyrsta sinn árið 1962.

49. gr.
Nýbýli. sem stofnuð eru úr landi einstaklinga, njóta því aðeins þeirra réttinda,

er um getur í 47. gr., að stofnandi býlisins hafi eignarumráð á því landi, sem býlinu
fylgir, og að landið sé laust við öll veðbönd, þegar stofnunarheimild er útgefin.

50. gr.
Þegar nýbýli er stofnað i 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.

51. 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
í sama skyni. Skal þá undirbúningur undir stofnun býlanna vera með sama hætti
og stofnun nýbýla í byggðahverfum og forkaupsréttur að býlunum með sama
hætti.

52. 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 landnáms stjóra, 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 í sérstakri ábúð.
Þetta gildir þó því aðeins, að nýbýlið sé stofnað á landi einnar jarðar. Að öðru
leyti gilda um sölu og afhendingu nýbýlis samkvæmt þessari grein sömu reglur og
í byggðahverfum. sbr. 41. gr.
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VIII. KAFLI
Um endurbyggingu eyðijarða, eftirlit með ábúð á jörðum og sérframlög

til jarða, þar sem ræktun er skemmst á veg komið.
53. gr.

Skylt er nýbýlastjórn að sporna við því eftir föngum, að jarðir (sérmetnar)
fari 1 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 jarðniðslu og að byggilegar jarðir séu lagðar i eyði.
Nýbýlastjórn ber enn fremur að vinna að því í samstarfi við hlutaðeigandi sveitar-
stjórnir, að jarðir, sem komnar eru i 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 fyrirsögn nýbýlastjórnar, og ber henni að ganga
eftir því, að þær séu gerðar. Henni ber og að láta gera jarðaskýrslu fyrir allt
landið ár hvert.

54. 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 ön
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.

55. 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 53. 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.

56. gr.
Nú leiðir rannsókn í 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
þessu, ef þess er kostur. Kostnaður af þessum framkvæmdum má þó aldrei fara
fram úr áætluðum meðalkostnaði býlis í byggðahverfi.

57. 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 því verði,
er nýbýlastjórn greiðir á sama Uma fyrir lönd undir byggðahverfi.

58. gr.
Verði jarðeigandi brotlegur við ákvæði 3. gr. ábúðarlaganna, og hlutaðeig-

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

59. gr.
Jarðir, sem nýbýlastjórn fær eignarumráð yfir samkv. heimild 57. og 58. gr.,

skulu auglýstar til sölu og ábúðar. Skylt er kaupanda að gera jörðina að ættaróðali
samkvæmt ákvæðum laga nr. 11630. des. 1943, um ættaróðal og erfðaábúð. Söluverð
jarðar sé kostnaðarverð nýbýlastjórnar, þar með talinn kostnaður við þær um-
bætur, sem gerðar kunna að verða á jörðinni samkv. 56. gr. Heimilt er þó nýbýla-
stjórn að veita styrk vegna ræktunarumbóta tilsvarandi ákvæðum 47. gr., þegar
jörðin hefur verið tekin til ábúðar. Jarðir þessar njóta réttar til lána úr Stofnlána-
deild landbúnaðarins, að ábúð tryggðri, eftir sömu reglum og byggðar jarðir.

60. gr.
Sé hætta á að jarðir fari í eyði vegna vöntunar á viðunandi lífsafkomu fyrir

meðalfjölskyldu sökum skorts á ræktun eða vegna brunatjóns, skal landnámsstjóri
athuga búrekstrarskilyrði á þeim og leita um þær umsagnar hlutaðeigandi nýbýla-
nefnda. Telji hann tryggt, að jörð sé hægt að bæta svo með ræktun, að þar megi hafa
minnst 10 ha tún, og önnur búskapar skilyrði eru allgóð, þá er nýbýlastjórn ríkis-
ins heimilt að veita til hennar óafturkræft framlag samkv. þessum lögum, sbr. 36. gr.,
3. tölul., og 63. gr. Óafturkræft framlag má þó ekki vera hærra en sem nemi að við-
bættu framlagi samkv. jarðræktarlögum 50% af ræktunar- og girðingarkostnaði.
Framræslukostnaður og framlög til hans samkv. jarðræktarlögum koma ekki til
greina við útreikning framlags samkv. þessari grein.

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

sambanda á grundvelli rannsóknar, er Landnám ríkisins framkvæmir, gert áætlun
um ræktunarframkvæmdir samkv. 59. 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 í veg
fyrir, að heill hreppur eða verulegur hluti hrepps fari í eyði.

62. 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 60. gr.

63. gr.
Nýbýlastjórn er heimilt að veita þeim bændum, er hafa örðugan fjárhag, styrk

til íbúðarhúsbyggingar á sama veg og nýbýlastofnendum (sbr. 48. gr.). Sé styrk-
urinn greiddur af því fé, sem fram er lagt samkvæmt 64. gr.

64. gr.
Til þeirra framkvæmda, er um getur í 60. gr., og til framkvæmda, er framlagsrétt

fá samkvæmt 63. gr., greiðir ríkissjóður 6.0 milljónir króna á ári næstu 4 ár frá og
með árinu 1962.

IX. KAFLI
Um viðhaldsskyldu o. fl.

65. 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
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eða endurbyggt, hver hefur orðið kostnaður við landnám það, sem fallið hefur í
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 nýbýlastjórn 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 Stofnlánadeild, að halda búreikn-
inga, er gerðir séu eftir fyrirsögn Búreikningaskrifstofu ríkisins, enda sé þá greitt
fyrir slíkt reikningshald eins og Búreikningaskrifstofan telur hæfilegt. Yfirlits-
skýrslur um býli þau, sem reist eru með lánum úr Stofnlánadeild, svo og afkomu
búrekstrarins á býlunum skal nýbýlastjórn birta svo oft sem ástæða þykir til og
eigi sjaldnar en fimmta hvert ár.

66. gr.
Skylt er hverjum þeim, sem fengið hefur lán úr Stofnalánadeild, að halda vel

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

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

lánadeildinni, skal deildin, nema um erfðaskipti sé að ræða eða sölu til einhvers
þess aðila, sem nefndur er í 2. málsgr. 41. gr., hafa forkaupsrétt að eigninni, og ef
um nýbýli er að ræða, gegn kostnaðarverði að frádregnu metnu álagi vegna fyrn-
ingar og skemmda, enda er enginn kaupsamningur um eignina gildur nema með
árituðu samþykki stjórnar deildarinnar, eða þess fulltrúa hennar, sem umboð hefur
til slikrar áritunar. Þegar býlin skipta um eigendur við erfðaskipti, hafa erfingjar
forkaupsrétt umfram Stofnlánadeild, en að öðru leyti skal mat á þeim og stað-
festing eigendaskiptanna háð sömu reglum og þegar um venjulega sölu er að ræða.
Sveitarstjórn hefur þó rétt til að ganga inn í forkaupsrétt Stofnlánadeildar, ef hún
óskar þess. Um sölu óðalsjarða og ættarjarða fer samkvæmt lögum nr. 116 30. des.
1943. Ákvæði 1. og 2. gr. laga nr. 55 5. júní 1926, um forkaupsrétt á jörðum, skulu
víkja fyrir ákvæðum þessarar greinar, eftir því sem nauðsyn krefur. Ef Stofnlána-
deild eða sveitarstjórn kaupa jörð samkvæmt heimildum þessara laga, er þeim skylt
að selja eða leigja jörðina gegn veði eða leigukjörum, er samsvarar kaupverðinu.

X. KAFLI
Um Teiknistofu landbúnaðarins.

68. gr.
Stofnunin heitir Teiknistofa landbúnaðarins, og starfar á vegum Búnaðar-

banka Íslands.
69. gr.

Landbúnaðarráðherra skipar 5 manna nefnd, er hafi það verkefni í samvinnu
við Teiknistofu landbúnaðarins að gefa sem ákveðnastar leiðbeiningar um hag-
kvæmustu gerð bygginga á sveitabýlum, og þá sérstaklega peningshúsa. Nefndin
lætur rannsaka gerð og gæði húsa, sem nú eru til eða reist verða, með tilliti til þess,
að með því fáist grundvöllur undir öruggari leiðbeiningastarfsemi í byggingarmál-
um sveitanna.

70. gr.
Í 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.
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71. 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 i þágu
byggingarstarfseminnar hjá einstökum bændum eða á opinberum búum, og vinna úr
gögnum þeim, sem aflað er, í samráði við nefndina.

Kostnaður við byggingarrannsóknir nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði, eftir
því sem fé er veitt til þess i fjárlögum.

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

úr Stofnlánadeild landbúnaðarins eða öðrum opinberum sjóðum, sem stofnaðir hafa
verið eða stofnaðir kunna að verða að tilhlutan ríkisins og veita lán til bygginga
L sveitum. Skal það vera skilyrði fyrir slíkum lánum, að teiknistofan hafi gert eða
samþykkt uppdrætti að húsunum.

73. gr.
Teiknistofan lætur gera uppdrætti að einföldum og ódýr um húsgögnum. Enn

fremur leitar hún aðstoðar húsgagnaarkitekta. íslenzkra listamanna og viðurkenndra
hannyrðakvenna og smíðameistara utan stofnunarinnar um gerð húsgagna, til þess
að þau verði sem smekklegust og í þjóðlegum stíl. Allir, sem rétt hafa til lána úr
sjóðum þeim, er um ræðir i 72. gr., svo og stjórnir byggingarfélaga verkamanna og
byggingarsamvinnufélaga skulu endurgjaldslaust fá teikningar af húsgögnum, eftir
því sem teiknistofan getur i té látið. .

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

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

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

annað, er við kemur húsagerð. Hún skal gefa út handbók með almennum leiðbein-
ingum i þessum efnum og fyrirmyndaruppdráttum af húsum og húsgögnum.
Teiknistofunni 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 þvi sem við verður komið.

76. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar forstöðumann teiknistofunnar og ákveður laun

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

77. gr.
Kostnaður af rekstri teiknistofunnar greiðist af Stofnlánadeild landbúnaðarins.

XI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

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

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

um framkvæmd þessara laga.
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80. gr.
Um endurskoðun Stofnlánadeildar landbúnaðarins, starfsskýrslur o. fl., fer

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

81. gr.
Reikningar Landnáms ríkisins skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Bún-

aðarbanka íslands og birtir með reikningum bankans. Reikningarnir skulu sendir
landbúnaðarráðherra og lagðir fyrir landbúnaðarnefndir Alþingis ár hvert.

82. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá úr gildi felld lög nr. 48 28. maí 1957,

um landnám, ræktun og byggingar i sveitum, lög um breyting á þeim lögum nr.
49 11. júni 1960, og nr. 64 1961, svo og önnur lagaákvæði, sem kunna að brjóta i
bága við lög þessi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Lagafrumvarp þetta er flutt í samræmi við þá yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar,

að hún myndi vinna að því að tryggja starfsgrundvöll stofnlánasjóða landbúnaðarins.
Gerð var á síðastliðnu ári ítarleg athugun á fjárhag Ræktunarsjóðs íslands og

Byggingarsjóðs sveitabæja, sem sannar ótvirætt, að sjóðir þessir eru nú raunverulega
gjaldþrota, svo sem nánar má sjá á meðfylgjandi töflum. Án róttækra aðgerða
hljóta því stofnlánaveitingar í landbúnaði að stöðvast að mestu leyti, þvi að eigið
fé sjóðanna er upp urið og þess engin von, að nokkur aðili vilji veita sjóðunum lán,
miðað við núverandi ástand þeirra.

Afkoma Byggingarsjóðs er svo hörmuleg, að eigi aðeins er ekkert fé til útlána,
heldur varð greiðsluhalli á árinu 1961 um 8.2 millj. kr. Voru um siðustu áramót i
vanskilum um 5 millj. kr. i gjaldföllnum afborgunum og vöxtum til Veðdeildar Lands-
bankans og ríkissjóður varð á árinu 1961 að greiða samtals um 7.5 millj. kr. árgjöld
af erlendum lánum sjóðanna, sem þá skorti algerlega fé til að greiða. Raunverulega
varð þó greiðsluhalli Byggingarsjóðs meiri en greiðsluyfirlitið sýnir, því að sjóði
frá fyrra ári, 3.4 millj. kr., var varið til lánveitinga á árinu 1961.

I sambandi við Byggingarsjóð verður að hafa í huga, að sjóðurinn veitir lán
i áföngum, eftir því sem smiði húsanna miðar. Ekki er nákvæmlega hægt að áætla
hvað háar fjárveitingar koma i ár til útborgunar af lánveitingum, sem sjóðurinn
hefur þegar samþykkt að veita, en óvarlegt er að gera ráð fyrir minnu en 5-7
millj. kr. Á árinu 1961 var byrjað á 60 nýjum íbúðarhúsum í sveitum.

Miðað við óbreytt ástand yrði greiðsluhalli á Byggingarsjóði næstu 14 ár um 50
millj. kr., án nokkurra nýrra útlána og án þess að uppfylltar séu þær skuldbind-
ingar um lánveitingar, sem sjóðurinn hefur þegar tekið á sig. Reksturshalli sjóðsins
næstu ár mun verða 2.5-4.8 millj. kr., ef reiknað er með að hinum árlega greiðslu-
halla verði mætt með nýjum lántökum.

Eignir sjóðsins hafa vegna yfirfærslugjalds og gengisbreytinga lækkað um 24
millj. kr. og er hrein eign sjóðsins því aðeins um 18 millj. kr., enda þótt ríkissjóður
hafi á undanförnum 30 árum lagt sjóðnum um 65 millj. kr. i óafturkræfum fram-
lögum. Verði ekkert að gert, mun allur höfuðstóll sjóðsins eyddur i hallarekstur
árið 1965.

Vegna hinna föstu lána frá mótvirðissjóði i samræmi við lög um Framkvæmda-
banka Islands, verður ekki um greiðsluþrot að ræða hjá Ræktunarsjóði á pappírn-
um, en raunverulega er þó greiðsluhalli. því að árið 1961fara um 4 millj. kr. af lánum
mótvirðissjóðs til greiðslu á skuldum sjóðsins. Vantar þetta á, að árgjaldatekjur
sjóðsins og ríkisframlag nægi til þess að standa straum af árgjöldum lána sjóðsins
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og öðrum reksturskostnaði. Verði engar ráðstafanir gerðar, þá hækkar að vísu all-
verulega næstu 15 árin sú fjárhæð, sem sjóðurinn hefur til útlána vegna hækkunar
lána úr mótvirðissjóði, en raunverulega vex greiðsluhallinn ár frá ári, þannig að
árið 1975 fara 24.5 millj. kr. af láni mótvirðissjóðs til þess að greiða halla sjóðsins.
Er því ógerlegt með öllu að starfrækja sjóðinn áfram á sama grundvelli.

Á meðfylgjandi töflu, Fskj. III, má sjá rekstrarhalla Ræktunarsjóðs næstu tíu
árin. Fer hallinn árlega vaxandi að óbreyttum aðstæðum og hækkar úr 6.0 millj. kr.
árið 1961 í 16.5 millj. kr. 1970.

Enda þótt Ræktunarsjóður hafi á undanförnum 30 árum fengið sem óendur-
kræf framlög frá ríkissjóði um 67.5 millj. kr., þá er efnahagur sjóðsins svo bág-
borinn, að hann skuldar nú 52.5 millj. kr. umfram eignir. Að óbreyttu ástandi myndi
hagur sjóðsins versna enn svo stórkostlega næstu árin, að 1970 myndi hann skulda
156 millj. kr. umfram eignir.

Það er meginorsök hins hörmulega fjárhagsástands stofnlánasjóðanna beggja,
að þeir hafa á árunum 1952-1959 verið látnir taka erlend lán, sem síðan hafa verið
endurlánuð án gengistryggingar. Með tilkomu yfirfærslugjalda og beinna gengis-
lækkana hafa lánsfjárhæðir þessar meira en tvöfaldazt í íslenzkri mynt. Meðfylgj-
andi tafla, Fskj. IV, sýnir, að árin 1961-1973 nema útgjöld sjóðanna vegna
gengishalla á lánum þessum um 11 millj. kr. á ári, eða samtals 156.5 millj. kr. á þess-
um árum.

Þótt þetta þunga áfall ráði úrslitum um það, að sjóðirnir geti ekki starfað
áfram án róttækra aðgerða, þá eru fleiri meinsemdir í uppbyggingu sjóðanna, sem
óhjákvæmilegt hefði verið að lagfæra til þess að koma starfsemi þeirra á traustan
grundvöll, þótt yfirfærslugjald og gengisbreytingar hefðu ekki komið til.

Mörg undanfarin ár hefur lánsfjárþörf sjóðanna verið leyst með lánum, sem
ríkisstjórnir á hverjum tíma hafa útvegað, og jafnframt hafa ríkisstjórnirnar
ákveðið endurlánskjörin. Sjaldnast hefur nokkurt samræmi verið í lánskjörum og
endurlánskjörum, og þá ósamræmið jafnan verið á þann veg, að hallað hefur á sjóð-
ina, bæði um lánstíma og vaxtakjör. Hefðu hin óafturkræfu framlög ekki komið til,
hefði þetta misræmi á tiltölulega skömmum tíma kippt grundvelli undan starfsemi
sjóðanna. Það er fyrst á árinu 1960, sem endurlánskjörin eru sjóðunum hagstæð og
sjóðunum útvegað innlent fé eins og alltaf hefði þurft að vera.

Árið 1960 nam vaxtahalli Ræktunarsjóðs af endurlánsfé rúmum 6 millj. kr.
og vaxtahalli Byggingarsjóðs 2.5 millj. kr.

Á meðfylgjandi töflu, Fskj. V, er sérstaklega sýndur vaxtahalli vegna lána úr
mótvirðissjóði. Kemur í ljós, að miðað við óbreytt lánskjör myndi vaxtahalli vegna
þessara lána nema rúmum 100 millj. kr. um 15 ára bil. Núverandi fjárveitingar til sjóð-
anna, 1.6 millj. til Ræktunarsjóðs og 2.5 millj. til Byggingarsjóðs hrökkva skammt
til þess að mæta vaxtahallanum.

Árið 1960 lánuðu stofnlánasjóðirnir um 63 millj. kr. Árið 1961 voru lánaðar um
50 millj. kr-, sem tókst að gera á þann hátt, að ríkissjóður tók 20 millj. kr. lán hjá
Seðlabanka íslands og endurlánaði sjóðunum. Var það lán þeim skilyrðum bundið,
að ríkissjóður væri lántaki en ekki sjóðirnir. Enn hefur ekki tekizt að veita lán til
vinnslustöðva og stórvirkra jarðvinnsluvéla. Munu þær fjárhæðir nema allt að 10
millj. kr.

Með bráðabirgðalögum á s. l. ári ákvað ríkisstjórnin að beita sér fyrir því, að
lausaskuldum bænda, sem myndazt hafa vegna framkvæmda þeirra á árunum 1956-
1960, yrði breytt í föst lán. Er með þessari ráðstöfun ætlað að bæta úr því, að stofn-
lánasjóðirnir hafa ekki veitt fullnægjandi stofnlán á undanförnum árum. Hafa stofn-
lán aldrei verið veitt að því marki, sem lögin um Ræktunarsjóð og Byggingarsjóð
gera ráð fyrir. Lán úr sjóðunum voru hækkuð um 15% árið 1960, en höfðu þá verið
óbreytt frá 1956 og sum frá 1954, og s. l. haust voru þau enn hækkað um 10%.

Eigi lausaskuldir ekki að safnast fyrir að nýju hjá bændum, þurfa lánin enn
að hækka, og enn fremur þarf að vera auðið að sinna verkefnum, sem til þessa
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hafa algerlega orðið útundan sökum fjárskorts sjóðanna. Má þar fyrst telja lán til
vélakaupa, súgþurrkunartækja og bústofnsauka.

Fjáröflun sú til stofnlána í landbúnaði, sem lagt er til að lögfesta með þessu
frumvarpi, er við það miðuð, að stofnlánasjóði landbúnaðarins verði innan skamms
tíma kleift af eigin fé að standa undir eðlilegri fjárfestingarlánaþörf vegna fram-
kvæmda í landbúnaði, Svo sem áður er að vikið, er vonlaust með öllu að velta þessu
vandamáli á undan sér með nýjum lántökum, og eigi er það heldur viðunandi lausn,
þótt gengishallanum einum væri létt af sjóðunum. Það hefur jafnan. verið viður-
kennt nauðsynlegt, að stofnlán í landbúnaði væru að verulegu leyti með hagstæðari
kjörum en gilda á hinum almenna lánamarkaði. Eigi því sjóðirnir í senn að gegna
því hlutverki að starfa á eðlilegum og raunhæfum fjárhagsgrundvelli, er eina leiðin
sú, að sjóðirnir verði að mestu byggðir upp af eigin fé. Með hliðsjón af þessari veiga-
miklu staðreynd verður að meta fjáröflunartiIlögurnar.

Meðfylgjandi töflur sýna, Fskj. I og II, hversu stofnlánadeildin byggist upp
af þessum tekjustofnum næstu árin. Þótt allverulegt lánsfé verði að auki að koma
til fyrstu árin, verður það aðeins óverulegur hluti af fé deildarinnar. A að vera auð-
velt að afla þess viðbótarfjár, eftir að jafn traustur fjárhagsgrundvöllur hefur verið
lagður. Verði fjáröflunarákvæði frumvarpsins samþykkt, ætti að vera lagður traustur
frambúðargrundvöllur að stofnlánasjóði landbúnaðarins. Er hér tvímælalaust um að
ræða mikilvægasta mál landbúnaðarins.

Skal nú gerð grein fyrir þeim nýjungum og breytingum, sem frumvarpið felur
f sér:

Núgildandi ákvæði um Ræktunarsjóð Íslands og Byggingarsjóð sveitabæja er
að finna í lögum um landnám, ræktun og byggingar í sveitum. Þykir heppilegast, að
ákvæðin um stofnlán landbúnaðarins verði áfram í þeim lögum. Þótt efnislega sé
aðeins breytt ákvæðunum um stofnlánasjóðina, þótti eðlilegast að taka einnig i
frumvarpið önnur ákvæði laganna, enda þurfti víða að gera smáorðalagsbreytingar
til samræmingar hinum nýju ákvæðum og enn fremur breytist öll greinatala. þar
sem stofnlánin eru undirstaða annarra þeirra framkvæmda, sem lögin fjalla um,
þykir eðlilegast að hafa ákvæðin um þau í upphafi laganna. Sýnist einnig eðlilegt, að
stofnIánadeildar innar sé getið í heiti laganna.

Lagt er til að steypa Ræktunarsjóði og Byggingarsjóði í einn sjóð, er beri nafnið
Stofnlánadeild landbúnaðarins. Hlutverk þessara tveggja sjóða er svo náskylt,að
ástæðulaust er að starfrækja þá í tvennu lagi.

Um 2. gr.
Gert er ráð fyrir, að Stofnlánadeildin verði tengd Búnaðarbanka íslands á sama

hátt og Ræktunarsjóður og Byggingarsjóður nú eru.

Um 3. gr.
Auk núverandi eigna Ræktunarsjóðs og Byggingarsjóðs, er lagt til að Stofn-

lánadeildin fái sem nýtt stofnfé 60.5 millj. kr., sem ríkissjóður hefur ýmist lánað
stofnlánasjóðum landbúnaðarins eða greitt vegna þeirra i áföllnum ábyrgðum. Eign-
ast Stofnlánadeildin þannig strax nokkurn höfuðstól í stað þess, að sjóðirnir skulda
nú rúmar 34 millj. kr. umfram eignir.

Um 4. gr.
Með ákvæðum þessarar greinar eru Stofnlánadeildinni tryggðar miklar árlegar

tekjur.
1) Lagt er til að núverandi fjárlagaframlag verði óbreytt.
2) í 2. og 3. tölulið er lagt til, að bændastéttin og ríkissjóður leggi fram að jöfnu

árlegt tillag til Stofnlánadeildarinaur. Með hliðsjón af því alvarlega vandamáli,
sem hér er við að fást og mikilvægi þess fyrir alla framtíðaruppbyggingu land-
búnaðarins í landinu, er lagt til að leggja 1% gjald á framleiðsluvörur landbún-
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áðarins, sem ákvarðist og innheimtist á sama hátt og það %% gjald til búnaðar-
málasjóðs og %% gjald til byggingar bændahallar, sem nú er innheimt. Erfitt
er að áætla nákvæmlega tekjur af þessu gjaldi, en miðað við framleiðsluverð-
mætið ætti það að geta numið rúmum 8 millj. kr. á næsta ári, en ætti svo að fara
árlega hækkandi vegna aukinnar framleiðslu. Greitt er nú miklu hærra gjald af
sjávarafurðum til lánastofnana sjávarútvegsins, enda hefur tekizt að forða Fisk-
veiðasjóði frá þeim erfiðleikum, sem stofnlánasjóðir landbúnaðarins hafa lent i.
Sanngjarnt þykir, með hliðsjón af öllum aðstæðum, að ríkissjóður leggi ár-
lega jafnháa upphæð á móti framlagi bændanna. Tekjur af þessum tveimur
tekjustofnum ættu að geta orðið um 16 millj. kr. á næsta ári, en mikil óvissa er
um yfirstandandi ár.

3) Þá er lagt til,að lagt verði gjald á útsöluverð mjólkur og rjóma og á heild-
söluverð allra annarra landbúnaðarvara, er nemi 0.75% af verði til framleiðenda
samkvæmt verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara eða samkvæmt áætluðu fram-
leiðendaverði, ef það er ekki i verðlagsgrundvelli. Gjald þetta skal ekki tekið af
verði til framleiðenda, eins og 1% gjald samkvæmt 2. tölulið, heldur bætist
það við verð varanna. Af hagkvæmnisástæðum er gjaldið miðað við framleið-
endaverð. en hins vegar bætist það við útsöluverð mjólkur og rjóma og við
heildsöluverð annarra landbúnaðarvara, og eiga seljendur i heildsölu eða, ef svo
ber undir, seljendur í smásölu (t. d. mjólk seld beint til neytenda) að standa
skil á þvi samkvæmt nánari ákvæðum i reglugerð. Gera má ráð fyrir, að þessi
tekjuliður gefi um 5.5 millj. kr. á næsta ári, miðað við núverandi afurðaverð.
Samtals ættu þessir tekjustofnar að geta gefið Stofnlánadeildinni allt að 25-26

millj. kr. tekjur á næsta ári. Þróunina næstu árin má sjá af meðfylgjandi töflu.
Loks er gert ráð fyrir þvi, að með samningum við Framkvæmdabanka íslands

verði auðið að fá svo lækkaða vexti, einnig af þegar veittum lánum, að ekki verði
um neinnvaxtahalla að ræða. Hefur þetta mikla þýðingu fyrir efnahag sjóðanna,
svo sem tafla um það efni sýnir, enda þótt ráðstöfunarféð aukist ekki.

Þá skal þess loks getið, sem hefur verulega þýðingu fyrir fjárhagsafkomuna,
að reksturskostnaður Ræktunarsjóðs og Byggingarsjóðs hefur minnkað allverulega
siðustu tvö árin. Er þvi i áætluninni um Stofnlánadeildina gert ráð fyrir um 1
millj. kr. lægri árlegum rekstrarkostnaði en gert er i yfirlitinu um rekstur Ræktunar-
og Byggingarsjóðs, sem miðað er við árið 1960. Verður athugað gaumgæfilega, hvort
hægt sé að koma við enn frekari sparnaði. Verður þó að gæta þess við athugun á
kostnaði sjóðanna, að þeim er með lögum gert að halda uppi teiknistofu landbúnað-
arins og greiða hluta af launum byggingarfulltrúa i sveitum, og nemur sá kostnaður
nær einni millj. kr. á ári.

Um 5. gr.
Stofnlánadeildin tekur að sjálfsögðu við öllum þeim skuldbindingum, sem nú

hvíla á Ræktunar- og Byggingarsjóði.

Um 6. gr.
Sú ein breyting er gerð á gildandi ákvæðum um lánhæfar framkvæmdir, að bætt

er við framkvæmdum i sambandi við lax- og silungseldi, sem ætla má að verði stund-
að i vaxandi mæli á næstu árum.

Um 7. gr.
.Gert er ráð fyrir lánum allt að 60% kostnaðarverðs, svo sem nú er i lagaákvæð-

um um Ræktunarsjóð. Fellt er niður gildandi ákvæði um lánsupphæðir til byggingar
íbúðarhúsa, þvi að það er algerlega úrelt, enda ekki eftir þvi farið. Öðrum ákvæðum
er litið eitt breytt i samræmi við þær reglur, sem raunverulega hefur verið farið eftir
við lánveitingar.

Um 8. gr.
Ákvæðin um tryggingar fyrir lánum eru i samræmi við gildandi lög.
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Um 9. gr. '.
Tekin eru I þessa grein gildandi ákvæði um lánstíma á lánum bæði úr Bygg-

ingarsjóði og Ræktunarsjóði. Gert er ráð fyrir, að lánstímiv,erði nánar ákveðinn með
reglugerð, enda er eðlilegt, að hann sé mjög breytilegur eftir tegundum framkvæmda,
sem lánað er út á.

. Um 10. gr.
Vegna ákvæða laga um efnahagsmál' er ekki eðlilegt að setja i lögum Um stofn-

lánadeildina neinn ákveðinn vaxtafót. Hins vegar þykir rétt að mæla fyrir um vaxta-
mismun á lánum til ibúðarhúsa og til' annarra framkvæmda i samræmi við það,
sem nú gildir i þvi efni. .

Um 11. gr.
Ríkissjóður er nú ábyrgur fyrir öllum skuldbindingum Ræktunarsjóðs og Bygg-

ingarsjóðs og er því eðlilegt, að svo gildi einnig um Stofnlánadeildina.

Um 12. gr.
Þar sem augljóst er, að Stofnlánadeildina muni næstu árin skorta ,fé til þess

að geta veitt nauðsynleg stofnlán, þykir rétt að hafa í lögum heimild til lántöku.
Að sjálfsögðu verður að leggja allt kapp á að fá innlent lánsfé. .því. að' ekki verður
talið fært að láta bændur taka á sig gengisáhættu af lánum til bygginga eða annarra
framkvæmda á jörðum sínum. Þar sem engu að síður verður að teljast fráleitt að
taka erlent lánsfé án þess að endurlána það met>.gengístryggingu, þykir rétt að tak-
marka slik endurlán við vinnslustöðvar og vélakaup, enda hljóta vélakaupalán jafnan
að verða til tiltölulega stutts tíma, auk þess sem vélar hækka í verði, ef gengislækk-
anir verða. ' .

. Um 13. gr.
Fjárskortur Veðdeildar Búnaðarbankans hefur lengi verið áhyggJúefni. Gert

er ráð fyrir, .að Veðdeildin starfi áfram á sama grundvelli og verið' hefur. Ætti
verkefni hennar að geta takmarkazt við lánveitingar til jatðakaupa. Eigi þykir ger-
legt á þessu stigi að gera tillögur um sérstaka fjáröflun til Veðdeildarinnar að öðru
leyti en því, að lagt er til að heimila Stofnlánadeildinni að kaupa-bankavaxtabréf
Veðdeildarinnar fyrir allt að 10 millj. kr. á ári. Slík bréfakaup verða þó auðvitað þvi
háð, að Stofnlánadeildin hafi fé atlögu frá eigin þörfum. Ætla má þó" að þetta
ákvæði geti orðið virkt innan tiltölulega skamms tíma. '

Um 14.-21. gr.
Þessar greinar eru í samræmi við- gildandi lagaákvæði.

Um 22. gr.
Um Byggingarsjóð og Ræktunarsjóð eru ákvæði i lögum um Búnaðarbanka ís-

lands, en ekki þykir þó ástæða til að gera nú breytingu á þeim lögum, heldur láta
nægja almennt ákvæði, er í greininni felst.

Um 23. gr.
Erfitt er á þessu stigi að ákveða endanlega hversu hagað verði innheimtu álags

á landbúnaðarvörur. Verður því að heimila ákvörðun þess atriðis i reglugerð.
Þykir ástæða til að tilgreina það atriði sérstaklega, enda þótt auðvitað kunni að
vera þörf á að setja nánari ákvæði í reglugerð um ýmis önnur framkvæmdaatriði.

Um aðrar greinar.
Teknar eru inn í frv. breytingar, sem gerðar voru á lögum um landnám, ræktun

og byggingar í sveitum með lögum frá 3. júní og 27. marz 1961. Að öðru leyti felast
í IlL-XI. kafla frumv. efnislega óbreytt ákvæði laganna frá 1957. Er aðeins breytt
orðalagi, sem er bein afleiðing af því að Stofnlánadeild landbúnaðarins leysi Bygg-
ingarsjóð og Ræktunarsjóð af hólmi.
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Fylgiskjal I.
Efnahags- og rekstrarreikningur

Efnahagsreikningur.
Eignir 31. des.: 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Skuldabréf fyrir lánum .... 407963 419259 448014 479544 513198 549637
Verðbréf o. a. ............ 4418 4418 4418 4418 4418 4418
Bankainnstæða ............ 2179

Samtals 414560 423677 452432 483962 517616 554055
Skuldir umfram eignir .... 34678

Samtals 449238
Skuldir 31. des.:
Erlend lán ............... 226814 215419 203689 191426 178749 165625
Mótvirðissjóðslán ......... 127179 148522 171044 194717 218610 243235
Veðdeild Landsbankans ... 34050 31360 29961 28523 27042 25516
Rikissjóðslán, innlend '" . 61195
Höfuðstóll ................ 28376 47738 69296 93215 119679

Samtals 449238 423677 452432 483962 517616 554055

Rekstrarreikningur.
Tekjur: 1962 1963 1964 1965 1966
Vextir ......•.•....•.•.............. 16394 17603 19947 22479 25167
Framlag ríkissjóðsá fjárlögum ...... 4100 4000 4000 4000 4000
Framl.gjald og mótframlag rikissjóðs 8000 16480 16974 17484 18008
72 % gjald i heildsölu .............. 5500 5665 5835 6010

Samtals 28494 43583 46586 49798 53185
Gjöld:
Vextir .............................. 22535 20071 20828 21629 22421
Kostnaður, teiknistofao. fl.......••.. 4100 4150 4200 4250 4300
Rekstrarafgangur .................... 1859 19362 21558 23919 26464

Samtals 28494 43583 46586 49798 53185
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Febrúar 1962.
Stofnlánadeildar landbúnaðarins (1000 kr.).

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 19.75
589521 633221 680977 732959 789291 846114 907077 972788 1046642
4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418 4418

593939 637639 685395 737377 793709 850532 911495 977206 1051060

151985
269130
23942
148882
593939

137821
296485
22316
181017
637639

123063
325381
20609
216342
685395

107758
355711
18865
255043
737377

91816
387360
17285
297248
793709

75308
415907
15865
343452
850532

58078
444966
14771
393680
911495

43836
471669
13598
448103
977206

31617
499953
12340
507150
1051060

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
28041 31154 34529 38173 41907 46195 50235 54552 59194
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
18548 19104 19678 20268 20876 21502 22148 22812 23496
6190 6376 6567 6764 6967 7176 7391 7613 7841
56779 60634 64774 69205 73750 78873 83774 88977 94531
23226 24099 24999 26004 26995 28069 28896 29854 30734
4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750
29203 32135 35325 38701 42205 46204 50228 54423 59047
56779 60634 64774 69205 73750 78873 83774 88977 94531
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Fylgiskjal II.

I. Innborganir.
1962
2179

1963 1964

Greiðsluyfirlit Stofnlána-

1965 1966
1. Bankainnstæða i ársbyrjun
2. Lán veitt fyrir árslok 1961 :-

a. Afborgun ; ......• j ••••

b. Vextir .
3. Lán veitt eftir árslok 1961:

a. Afborgun .
b. Vextir .

4. Frá Mótvirðissjóði .
5. Fast framlag ríkissj. á fjárlögum
6. Framleiðslugjald .
7. Mótframlag ríkissjóðs .
8.1f2 % gjald i heildsölu .~~--------------------~------~-

II. Útborganir.
9. Mótvirðissj.lán veitt f. ársl. 1961:

a.Afborgun ...............•...
b. Vextir .

10. Mótvirðissj.lán veitt e. ársl. 1961:
a. Afborgun .
b. Vextir .

ll. Erlend: lán
a. Afborgun .
'h, Vextir .

12: 'A-lán veðdeildar Landsbankans:
a. Afborgun ; ' .
b. Vextir .

13. B-Ián veðdeildar Landsbankans:
a. Afborgun .
b. Vextir .
c. Visitöluálag .

14. A- og B.lán í vanskilum frá 1961
15. Kostnaður, teiknistofu o.fl. . .
16. Bankainnstæði i árslok .

20406
16394

25436
4100
4000
4000

21226
15574

1089
2029
27584
4000
8240
8200
5500

22080
14720

2915
5227
29820
4000
8487
8487
5665

22968
13824

5048
8655
31256
4000
8742
8742
5835

23869
12890

7493
12277
33318
4000
9004
9004
6010

76515 93482 101401 109070 117865

4093
7643

11395
9542

505
1525

857
503
150
4500
4100

4370
7396

692
1526

11730
9057
542
1488

857
454
150

4150

4664
7133

1483
3140

12263
8552
581
1449

857
404
150

4200

,4980
6853

2383
4840

12677
8024
624
1407

857
355
150

4250

5317
6553

3376
6572

13124
7478

669
1362

857
306
150

4300

44813
I-II Lánveitingar (31702)
% hlutar til 15 ára 61f2% vextir 25362
% hluti til 40 ára 6% vextir .. 6340
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Febrúar 1962.
deildar landbúnaðarins (1000 kr.).

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

24846 25868 26937 28056 25685 20296 20416 21279 22934
11913 10891 9822 8703 7332 6393 5523 4660 3758
10312 13559 17293 21579 26471 31916 37732 44269 51638
16128 20263 24707 29470 34575 39802 44712 49892 55436
36064 39142 42513 45969 49533 48910 52028 52558 56576
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
9274 9552 9839 10134 10438 10751 11074 11406 11748
9274 9552 9839 10134 10438 10751 11074 11406 11748
6190 6376 6567 6764 6967 7176 7391 7613 7841

128001 139203 151517 164809 175439 179995 193950 207083 225679

5677 6052 6475 6914 7385 7887 8413 9013 9017
6234 5893 5528 5139 4724 4280 3806 3300 2758
4492 5735 7142 8725 10499 12476 14556 16842 19275
8361 10262 12268 14391 16625 18967 21153 23403 25526
13640 14164 14758 15305 15942 16508 17230 14242 12219
6912 6326 5715 5072 4406 3717 3000 2294 1678
717 769 850 887 951 1020 1094 1173 1258
1313 1261 1180 1144 1080 1011 937 857 772
857 857 857 857 629 400
256 207 158 108 59 23
150 150 150 150 101 71
4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750

52959 56076 59531 63192 66951 70960 74839 75824 77253
(75042) (83127) (91986) (101617) (108488) (109035) (119111) (131259) (148426)
60034 66502 73589 81294 86790 87228 95289 105007 118741
15008 16625 18397 20323 21698 21807 23822 26252 29685
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FyIgiskjal III.
Tafla 1. Greiðsluyfirlit Byggingar-

I. Innborganir. 1961 1962 1963 1964 1965
1. Frá fyrra ári ....................... 3420
2. Afborganir lána .................... 2183 2240 2299 2359 2421
3. Vextir lána ......................... 3204 3147 3088 3028 2966'
4. Framlag ríkissjóðs á fjárlögum ...... 2500 2500 2500 2500 2500
5. Af stóreignaskatti .................. 696

Samtals 12003 7887 7887 7887 7887
II. Útborganir.

6. Erlend lán:
a. Afborgun ....................... 1839 1939 1997 2132 2215
b. Vextir .......................... 1669 1582 1486 1388 1286

7. Mótvirðissjóðslán:
a. Afborgun . ...................... 74 78 84 89 95
b. Vextir ........................... 170 166 160 155 149

8. Ríkissjóðslán :
a. Afborgun ....................... 1176 1176 1176 1176 1176

,b. Vextir .......................... 1156 1130 1059 989 918
9. A-lán:

a. Afborgun ....................... 471 505 542 581 624
b. Vextir ..... - .................... 1559 1525 1488 1449 1407

10. B-Ián:
a. Afborgun . ...................... 857 857 857 857 857
b. Vextir .......................... 552 503 454 404 355
c. Vísitöluálag ...................... 110 110 110 110 110

ll. A-lán í vanskilum frá 1959 og 1960 .. 4569
12. B-Ián í vanskilum frá 1959 og 1960 .. 3567
13. Kostnaður ............................ 2500 2525 2550 2575 2600

Samtals 20269 12096 11963 11905 11792
I.-II. = Greiðsluhalli 8266 4209 4076 4018 3905
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!ljóðs sveitabæja (1000 kr.).
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

2485 2551 2619 2689 2762 2836 2913 2992 3073 3158
2908 2836 2768 2698 2625 2551 2474 2395 2314 2229
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

7887 7887 7887 7887 7887 7887 7887 7887 7887 7887

2309 2427 2545 2685 2803 2954 3073 3248 1978 1022
1178 1065 948 826 695 558 416 269 128 26
102 108 115 123 131 140 149 159 169 180
142 136 129 121 113 104 95 85 75 64
1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176 1176
848 777 706 636 565 495 424 353 283 212
669 717 769 850 887 951 1020 1094 1173 1258
1362 1313 1261 1180 1144 1080 1011 937 857 772
857 857 857 857 857 629 400
306 256 207 158 108 59 23
110 110 110 110 110 81 51

2625 2650 2675 2700 2725 2750 2775 3000 3025 3050
11684 11592 11498 11422 11314 10977 10613 10321 8864 7760
3797 3705 3611 3535 3427 3090 2726 2434 977 127
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Fylgiskjal IV.
Tafla 2. Greiðsluyfirlit

I. Innborganir. 1961 1962 1963 1964 1965
1. Frá fyrra ári ............•..........
2. Afborgun lána, veitt fyrir árslok 1960 15772 16391 17037 17710 18406
3. Vextir lána, veitt fyrir' árslok 1960 .. 10763 10144 9498 8824 8121
4. Afborgun lána, veitt eftir árslok 1960} 2558 5027 7776 107825. Vextir lána, veitt eftir árslok 1960 ...
6. Lán frá Framkvæmdab, og Mótvirðissj. 27200 26800 29700 32500 34900
7. Framlag' rikissjóðs á fjárlögum ...... 1600 1600 1600 1600 1600

Samtals 55335 57493 62862 68410 73809
II. Útborganir.

8. Afb. Mótv.sj.lána., veitt fyrir ársl. 1960 3068 3281 3508 3750 4011
9. Vextir Mótv.sj.lána, veitt fyrir ársl. 1960 6790 6740 6513 6271 6010

10. Lántökugjald ............................................. 272 268 297 325 349
11. Afb. Mótv.sj.lána, veitt eftir ársl. 1960 551 1142 1843 2662
12. Vextir Mótv.sj.lána, veitt eftir ársl. 1960 2301 4520 6933 9522
13. 'Afborgun innlends láns rikissjóðs .... 765 765 765 765 765
14. Vextir innlends íáns rikissjóðs ....... 754 734 688 642 596
15. Afborgun erlendra lána .............. 9121 9456 9733 10131 10462
16. Vextir erlendra 'lána ................. 8342 7960 7571 7164 6138
17. Kostnaður .................................................. 2175 2225 2275 2325 2375

Samtals 31287 34281 37012 40149 43490

I.-II. .:...-Lánveitingar 24048 23212 25850 28261 30319

Fylgiskjal V.
Tafla 8. Áhrif gengislækkana á

Ár Ræktunarsjóður Byggingarsjóður Samtals

1961 ........................................................... 8764 2266 11030
1962 ............................................................ 8741 2275 11016
1963 .......................................... '"' ................ 8684 2250 10934
1964 ......................... '............................... 8680 2274 10954
1965 .......................................................... 8632 2262 10894
1966 .......................................................... 8590 2253 10843
1967 ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8562 2256 10818
1968 ............................................................ 8530 2256 10786
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Ræktunarsjóðs (1000 kr.).

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
-19106 18871 20669 21503 22374 19742 14077 13907 14464 15795

7387 6623 5824 4991 4120 3210 2347 1767 1210 632
14007 17496 21255 25513 30229 35434 40761 45453 50440 .55793
37800 41800 46100 51000 56200 61600 -63200.. 68700· 71600 78600
1600 1600 1600 1600 1600 - 1600··· ·1600.- 1600· 1600 1600
79900 86390 95448 104607 114523 121586 121985 131427 139314 152420

4288 4587 4896 5248 5613 .6005'...-6424·· ·6861- . 7367 7271
5733 5434 5125 4773 4408 --4016-· -3597 . 3160· 2654 2165
378 418 461 510 562 616 632 687 716 786
3600 4676 5929 7378 9049 10981 13180 15606 18354 21400
12242 15128 18257 21640 25315 29283 33538 37742 42196 46656
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
551 505 459 413 367 321 275 229 184 138

10815 11213 11619 12073 12502 12988 13435 13982 12264 11197
6300 5847 5378 4889 4377 3848 3301 2731 2166 1652
2425 2475 2525 2575 2625 2675 2725 2775 2825 2875
47097 51048 55414 60264 65583 71498 77872 84538 89491 94905
32803 35342 40034 44343 48940 50088 44113 46889 49823 57515

árgjöld erlendra lána (1000 kr.).

Ár
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Ræktunarsjótlur

8513
8471
8449
8399
8388
7242
6448

Byggingarsjóður

2268
2260
2269
2254.
.2272
1360
677

Samtals

10781
10731
10718
10653
10660 .
8602
·7125
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Fylgiskjal VI.
Tafla 7. Vaxtatekjur og vaxtagjöld af

1961 1962 1963 1964 1965
1. Lán veitt fyrir ársI. 1960, eftirst. 1. jan. 100677 97609 94328 90820 87070
2. Lán veitt eftir IÍl'sl. 1960, eftirst. 1. jan. 27200 53449 82007 112664

Samtals 100677 124809 147777 172827 199734
3. Árleg vaxtagreiðsla :

af 1.6%% • ,e • ~ ii " ••• ill • 0'_ •. ".1: ... _ ••• ' ••. '0 •. " •• 6790 6740 6513 6271 6010
af 2.8,%% • ,.. I: .' ••••• to, '0 '0_ ii,' • If • ,'"f •.•. ' •••• 2301 4520 6933 9522

Samtals 6790 9041 11033 13204 15532
4. Árlegar vaxtatekjur:

af 1.4% •.•.•.•• ,_ •.••.•.•. ~..,-._ ',of" •.•. ",-•• ' .', •••. 4027 3904 3773 3633 3483
af 2. 6%% •.••.•.•..•••.•.••.•.•.••••. _,e. ,' ••.•.• 1768 3474 5330 7323

Samtals 4027 5672 7247 8963 10806

5. Vaxtamismunur = 3.-4. .................... 2763 3369 3786 4241 4726

Vaxtamismunur 1961-1975 100674 þús. kr.

Fylgiskjal VII.
Tafla 5. Efnahags- og rekstrarreikningar Bygg-

Efnahagsreikningur.

Eignir 31. desember:
Skuldabréf fyrir lánum .
Verðbréf og annað .
Sjóður .--------------~~---------------------

1960
108685

3294
3420

1961
106502

3294

1962
104262

3294

1963
101963

3294

Samtals ,115399 109796 107556 105~57
Skuldir umfram eignir

Samtals
Skuldir 31. desember:
Innl. lán frá ríkissjóði ............. 20000 18824 17648 16472
Mótvirðissjóðslán ........................ 2665 2591 2513 2429
Erlend lán ............................... 35166 33327 31388 29391
Veðdeild Landsbankans ............. 38921 35030 33668 32269
Lán vegna greiðsluhalla ............ 8265 13135 18262
Höfuðstóll ........................... 18647 11759 9204 6434

Samtals 115399 109796 107556 105257
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Mótvirðissjóðslánum Ræktunarsjóðs (1000 kr.).

1966 1967 1968 1969 1970 1971 .1972 .1973. 1974- 1915
83059 78771 74184 69288 64040 58427 52422 ·45998 39137 31770
144902 179102 216226 256397 300019 347170 397789 447805 500899 554145
227961 257873 290410 325685 364059 405597 450211 493803 540036 585915
5733 5434 5125 4773 4408 4016 3597 . 3160 2654 2165

.12242 15128 18257 21640 25315 29283 33538 37742 42196 46656
17975 20562 23382 26413 29723 33299 37135 ·40902 44850 48821
3322 3151 2967 2772 2562 2337 2097 1840 1565 1271
9419 11642 14055 16666 19501 22566 25856 29107 32558 36019
12741 14793 17022 19438 22063 24903 27953 30947 34123 37290
5234 5769 6360 6975 7660 8396 9182 9955 10727 11531

ingarsjóðs sveitabæja 1960-1970 (1000 kr.),

1964 1965 1966 1967 1968 1969. 1970
99604 97183 94698 92147 89528 86839 8.4077
3294 3294 3294 3294 3294 3294 329~

102898· 100477 97992 95441 92822 90133 87371
3360 7187 11336 15810 20684

101352 102628 104158 105948 108055
15296 14120 12944 11768 10592 9416 8249
234Q 2245 2143 2035 1920 1797 i666
27259 25044 22735 20308 17763 15078 12275
30831 29350 27824 26250 . 24624 22917 21173
23741 29545 35706 42267 49259 56735 64701
3431 173

102898 100477 101352 102628 104158 105943 108055
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Rekstrarreikningur.

Tekjur: 1961
Vextir .. .. .. . 3204
Ríkissjóðstillag .........•....................... 3196
lI~llj .. ,.................... . . . . .. . . . . . . . . .• •. . . 6888------------------------------

Satntals 13288
Gjöld:

1962 1963
3147 3088
2500 2500
2555 2770
8202 8358

5016 4757
661 1051
2525 2550
8202 8358

Vextir .. " .....•.... " ..•......•............ " . 10788
.Vextir vegna greiðsluhalla .(8%) ...•.............
Kostnaður 2500

Samtals 13288

Fylgiskjal VIII.
Tafla 6. Efnahags- og rekstrarreikningar

1960
266823
1448

Efnahagsreikningur.

Eignir 31. desember:
Skuldabréf fyrir lánum .
Verðbréf og annað .---------------------------------------

Samtals 268271
Skuldir umfram eignir 49422

Samtals 317693
Skuldir 31. dese:mber:

1961 1962 1963
275099 280925 278718
1448 1448 1448

276547 282373 289166
55392 62313 70072
331939 344686 359238
.12235 11470 10705
194895 185439 175076
124809 147777 172827
331939 344686 359238

Innlend lán .frá rikissjóði •......... 13000
Erlend lán ~04016
Mótvirðissjóðslán 100677------~-------------------------------

. Samtals .317693
.Rekstrarreíknfngur.

Tekjur:
Vextir , .........••.......................
'Rikissjóðstillag ~'.. ',' ........•..........
HlillIi .••..• ;.~"""""""""""""""""

.Gjöld:
Vextir og lántökugjöld .
'Rekstrarkostnaður .....••...........•..........
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1961 1962 1963
10763 11707 12505
1600 1600 1600
l>970 6921 7759
18333 20228 21864

16158 18003 19589
2175 2225 2275
18333 20228 21864



1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
3028 2966 2902 2836 2768 2698 2625
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 .
3003 3258 3533 3827 4149 4474 4874
8531 8724 8935 9163 9417 . 9672 9999

4495 4225 3946 3657 3361 3031 2735
1461 1899 2364 2856 3381 3941 4539
2575 2600 2625 2650 2675 2700 2725
8531 8724 8935 9163 9417 9672 9999

Ræktunarsjóðs 1960-1970 (1000 kr.).

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
295049 302364 309910 318473 327953 338611 350369
1448 1448 1448 1448 1448 1448 1448

296497 303812 311358 319921 329401 340059 .351817
78752 88437 99223 111219 124630 139508 156021
375249 392249 410581 431140 454031 479567 507838

9940
165575
199734

9175
155113
227961

8410
144298
257873

7645
133085
290410

6880
121466
325685

6115
109393
364059

5350
96891
405597

375249 392249 410581 431140 454031 479567 507838

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
13380 14305 15243 16211 17194 18322 19541
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
8680 9685 10786 11996 13411 14878 16513
23660 25590 27629 29807 32205 34800 37654
21335 23215 25204 27332 29680 32225 35029
2325 2375 2425 2475 2525 2575 2625
23660 25590 27629 29807 32205 34800 37654
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