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Efni: Umsögn um frumvörp tíl ábúðarlaga og jarðalaga.

Lánasjóði landbúnaðarins hafa borist til umsagnar frumvörp um til ábúðarlaga og 
jarðalaga. Sjóðurinn gerir fyrir sitt leyti engar athugasemdir við frumvarp til 
ábúðarlaga, en vísar til fyrri umsagnar, dags. 9. apríl 2003 varðandi fhimvarp til 
jarðalaga. Það er álit sjóðsins að nokkur ákvæði VIII. kafla frumvarpsins séu ekki 
fullnægjandi, einkum greinar 48,49 og 53.
Ekki er gert ráð fyrir í frumvarpinu að unnt sé að fella niður óðalsbönd strax, né 
heldur eru rýmkaðar þær reglur sem gilda um veðsetningu óðalsjarða. Þetta hefur i 
för með sér að möguleikar Lánasjóðsins til að veita óðalsbændum sambærilega 
þjónustu og öðrum bændum er verulega skertir og möguleikar þeirra til fjárfestinga og 
uppbyggingar mjög takmarkaðir. Óðalsbónda er einungis heimilt að veðsetja óðalið 
vegna lántöku til mannvirkjagerðar eða annarra varanlegra endurbóta á jörðinni hjá 
Lánasjóði landbúnaðarins, Lífeyrissjóði bænda og Orkusjóði, sbr. 49. og 53. gr. Þetta 
hefur m.a. í för með sér að óðalsbændur geta ekki tekið jarðakaupalán vegna 
ættliðaskipta, þeir geta ekki tekið bústofhskaupalán og þeir geta ekki tekið lán til véla- 
og tækjakaupa. Að þessu leyti standa þeir mun verr en aðrir bændur og erfitt er að 
hugsa sér nútíma búskap án vélakaupa þó á ættaróðali sé. Þá hafa óðalsbændur ekki 
heimild til að veðsetja óðulin öðrum en þeim aðilum sem að framan eru nefhdir, þ.e. 
þeir geta ekki tekið veðlán hjá t.d. viðskiptabanka eða öðrum lífeyrissjóðum. 
Hugsanlegt er að síðastnefnda atriðið leiði til þess að lán sem óðalsbændur tækju hjá 
t.d. Lánasjóðnum nýttust þeim ekki að fullu, þar eð möguleikar þeirra til að fjármagna 
framkvæmdir og fjárfestingar umfram lánveitingar Lánasjóðsins eru mjög skertir.

Lánasjóðurinn ítrekar því tillögu sína frá 9. apríl 2003 og leggur til að eftirfarandi 
málsgrein komi efnislega í 48. grein frumvarpsins:

“Ef óðalsbóndi hefur búið á og haft vörslur óðalsjarðar samfleytt í 20 ár, 
getur hann óskað eftir að óðalsjörðin verði leyst úr óðalsböndum án þess 
að fyrir liggi samþykki erfingja hans eða annarra sem rétt kunna að eiga 
tii óðalsins skv. ákvæðum VII. kafla jarðalaga nr. 65/1976 með síðari 
breytingum”.
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Einnig ítrekar sjóðurinn tillögu sína frá 9. april 2003 og leggur til að eftirfarandi 
eftiislegur texti komi í stað greina 49 og 53:

“Heimilt er óðalsbónda að taka lán með veði í óðalinu vegna byggingar 
eða kaupa á hvers konar mannvirkjum eða framleiðslutækjum sem 
rekstur bús hans þarfnast. Einnig er heimilt að veðsetja ættaróðal vegna 
lántöku við ættliðaskipti”.

Að öðru leyti gerir sjóðurinn ekki athugasemdir við frumvarpið.

F.h. Lánasjóðs landbúnaðarins,


