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Hjálagt eru tillögur og ábendingar úttektarmanna um frumvörp til ábúðarlaga, 782. 
mál og jarðarlaga, 783. mál, sem lagt er fram á 130. löggafarþingi Alþingis 2003 -  2004.

Uttektarmenn eru tilbúnit til að mæta á fund nefndarinnar til að rökstyðja tillögur 
sínar nánar ef óskað er.
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Frumvarp til jarðalaga
(Lagt fram á 130. löggjafarþingi Alþingis 2003-2004.)

Tillögur úttektarmanna og ábendingar 14. apríl 2004.

Þær breytingar sem gerðar eru á núgildandi jarðalögum með þessu frumvarpi eru til 
verulegra bóta. Leitast er við að aðlaga lögin breyttum aðstæðum og viðhorfum í 
þjóðfélaginu þó ýmislegt megi betur gera.
Með frumvarpinu er fellt út ýmislegt sem úrelt er eða aldrei átti þar að vera s.s. 
jarðanefhdir, dregið úr afskiptum sveitarfélaga að jarðasölu sem reynst hefur illa, 
innlausnarákvæðið.
Ýmislegt sem er nýmæli í frumvarpinu horfír til bóta s.s. landbúnaðamefndir sveitarfélaga, 
ákvæði 14. gr. um félög, eignarhald, fyrirsvar og rekstur jarða. Ákv. 20. gr. um 
sameiningu jarða þar sem heimilt verður að sameina jarðir þó svo að þær liggi ekki saman. 
33.gr. um að forkaupsréttur ábúanda náist á 7 árum og ef ábúandi fellur frá haldi maki hans 
forkaupsrétti.

í II. Kafla, landnotkun o.fl. er gert ráð fyrir að allt land sem nýtt er eða er nýtanlegt til 
landbúnaðar megi ekki taka til annarra nota nema með leyfi landbúnaðarráðherra.
Hér þarf að hugleiða tilgang með slíkum afskiptum og hvers vegna afskipti ráðherra af 
ráðstöfun lands frekar en annarra fasteigna. Það má einnig hugleiða undir hvaða 
kringumstæðum ætti ráðherra að neita eiganda um breytingu á ráðstöfun lands.
Aðstæður hafa breyst er varðar skipulag lands í dreifbýli þannig að fyrir 2008 skulu öll 
sveitarfélög ganga frá aðalskipulagi. í aðalskipulagi kemur fram hvemig landið skuli nýtt 
og er óþarfi að opinberir aðilar hver á fætur öðrum hafi afskipti af nýtingu lands sem 
torveldi og auki kostnað hjá þeim sem eru að reyna að framfleyta sér og sínum.
Til greina kemur að hafa heimildarákvæði fyrir ráðherra að grípa inn í ef sérstakar ástæður 
þykja til og þá að tilgreina þau tilfelli sem það getur átt við.
Minna má á umræðu sem fram fór á síðasta ári sem hófst á fræðaþingi landbúnaðarins þar 
sem því var velt upp að allt landi sem nýtanlegt er til matvælaframleiðslu eða fóðuröflunar 
ætti ekki að binda til annarra nota, s.s. skógræktar eða sumarhúsabyggðar. í framhaldi af 
þessu spunnust upp gagnlegar rökræður um nýtingu lands milli fræðimanna í landbúnaði 
þar sem sýnt var fram á að slík stefna ætti ekki rétt á sér hér á landi.

Ákvæði 42. gr., sala til ábúenda 2. töluliður, er lagt til að felldur verði út.
Tilgangur með þessu ákvæði er ekki auðsær nema ef vera skyldi að verið sé að varpa 
ábyrgð á sveitarstjóm sem hún á ekki að bera. Hvers vegna ætti sveitarstjóm að hafa um 
sölu ríkisjarða að segja umfram aðrar jarðasölur í landinu.
Eiganda leigujarðar á að vera ljóst hvemig jörðin hafi verið setin, um starfsemina sem 
stunduð er á henni, lögheimilið, ástand mannvirkja o.sfV. enda eru sérstök ákvæði um þetta 
í ábúðarlögum og byggingarbréfi sem eigandi á að fylgjast grannt með hverju sinni.


