
Nd. 768. Nefndarálit r28. mál]
um frv. til ábúðarlaga.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefur rætt málið á fundum sínum og mælir meiri hl. nefndarinnar með
afgreiðslu þess með svofelldum

BREYTINGUM:



1. Við 1. gr. 2. málsgr, orðist svo:
Jörð, sem ekki hefur verið setin í 2 ár eða lengur, telst eyðijörð, og þó að

hús séu fallin eða rifin, telst hún lögbýli, nema jörðinni sé ráðstafað til annarra
nota með samþykki sveitarstjórnar og byggðaráös, t. d. lögð til afréttar eða
sameinuð annarri jörð.

2. Við 2. gr.
a. 3. málsl. 1. málsgr, orðist svo:

Nú byggir hann eigi jörðina að þessum fresti liðnum fyrir 15. febrúar
næst eftir að frestur rann út, og skal þá sveitarstjórn ráðstafa jörðinni til
ábúðar 5 ár í senn, sbr. þó 1. málsl. þessarar greinar.

b. 3. málsgr. orðist svo:
Nú hefur eigandi jarðar nytjaðeignarjörð sína án þess að sitja á jörð-

inni og hvorki hann né fjölskylda hans hefur þar lögheimili, en jörðin rýrnar
svo, að sveitarfélagið bíður hnekki af. að mati byggðaráðs. og skal þá sveit-
arstjórn krefjast þess, að jarðareigandi bæti það, er áfátt er, innan tveggja
missera eða byggi jörðina frá næstu fardögum, en sæti ella ráðstöfunum
sveitarstjórnar á jörðinni skv. 1. málsgr.

3. Við 5. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Ekkja leiguliða heldur ábúðarrétti hans.

4. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Landsskuld, sem aðilar kunna að semja um, er heimilt að miða við ákveðna

tölu búfjár eða ákveðið magn búsafurða eða verðmæti þeirra hlunninda, sem
jörðinni fylgja. og greiðist í peningum eftir verðlagsgrundvelli þeirra afurða, sem
við er miðað ár hvert, eða söluverði, sé nm að ræða afurðir, sem verðlagsgrund-
völlur nær ekki til.

Eigi sér stað verulegar breytingar á tekjum af hlunnindum, er samningsað-
ilum heimilt að krefjast endurskoðunar samnings, að því er tekjur af þeim varð-
ar. annað hvert ár. Náist ekki samkomulag, skal mat úttektarmanna ráða.

5. Við 12. gr.
a. 2. málsgr. orðist svo:

Nú leggur landsdrottinn at: ósk leiguliða fram fé til umbóta á jörð sinni,
og skal þá landsskuld hækka, þannig að af framlagningu greiðist sömu vext-
ir og af lánum hjá Stofnlánadeild landbúnaðarins á hverjum tíma.

b. Í stað "viðkomandi héraðs" í síðustu málsgr. komi: og byggðaráði.
6. Við 13. gr. Í stað "Búnaðarbanka íslands" komi: landbúnaðarins.
7. Við 15. gr. Í stað "eða jarðaræktarfulltrúa" í siðustu málsgr. komi: eða jarð-

ræktarráðunaut og byggðaráði og taldar eru við hæfi jarðarinnar að dómi út-
tektarmanna.

8. Við 16. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Fjárhæð þá, er landsdrottni fll' gert að greiða samkvæmt mati, ber honum

að greiða að 2/5 hlutum innan þriggja mánaða, frá þVÍ að úttekt fór fram, og
afganginn með jöfnum árlegum afborgunum á næstu átta árum, nema um annað
semjist. Landsdrottni ber að greiða sömu vexti af skuldum vegna kaupa á mann-
virkjum leiguliða og Stofnlánadeild landbúnaðarins reiknar af lánum hverju
sinni.

9. Við 20. gr. Í stað orðanna "og veði í jörðinni" í 1. málsgr. komi: Taka skal
veð í jörðinni.

10. Við 28. gr. í stað 1. málsl. komi:
Leiguliði skal greiða skatta og skyldur, önnur en fasteignaskatta, sem lög

ákveða og tengd eru notum hans af jörðinni. landsdrottni að kostnaðarlausu.
SI<y1t er þó leiguliða. að annast greiðslu fasteignaskatts til sveitarsjóðs. gegn
endurgreiðslu.

11. Við 30. gr. Við 1. málsgr. bætist: enda liggi fyrir skriflegt álit úttektarmanna
og byggðaráðs. er staðfesti vanefndir leiguliða.



12. Við 34. gr. Greinin orðist svo:
Erfðaleiguábúanda er skylt að greiða árlega iðgjöld af brunabótavirðingu

húsa og fasteignagjöld af ábúðarjörð sinni, án endurgjalds frá lánsdrottni. Kostn-
að við virðingu á eignum greiðir hver eigandi af sínum hluta.

13. Við 37. gr. 9. töluliður orðist svo:
Ef engar tillögur eða óskir liggja fyrir frá fráfarandi um ráðstöfun jarð-

arinnar, skal henni ráðstafað að tillögu byggðaráðs, sem áður hefur leitað um-
sagnar viðkomandi sveitarstjórnar.
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