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Reykjavík, 15. ágúst 2017.

Efni: Tillaga til þingsályktunar um mótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir, 414. 
mál.
Tilv. 2017080005

Bændasamtök íslands fengu senda tillögu til þingsályktunar um  mótun 
eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir þann 15. júní sl. Frestur til að senda inn 
umsagnir var veittur til og með 15. ágúst.

Bændasamtökin hafa farið yfir efni tillögunnar. Samtökin fagna umræðu um  mótun 
eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðir og ieggja um leið áherslu á mikilvægi þess að 
hinar dreifðu byggðir landsins verði styrktar með aðgerðum og stefnumótun til 
lengri tíma litið. Afar áríðandi sé að hafist verði handa við endurskoðun til að 
bregðast við miklum breytingum á landnotkun í dreifbýli síðustu ár.

í áðurnefndri tillögu kemur fram að flutningsmenn hennar telji eðlilegt að haft verði 
samráð við t.d. Bændasamtök íslands við mótun stefnunnar. Samtökin taka undir 
það og telja raunar nauðsynlegt slíkt samráð verði tryggt. Að auki vísa samtökin til 
(12.) ályktunar Búnaðarþings árið 2016 um  nýtingu jarðeigna ríkisins. Lagt var til að 
núverandi verklag og reglur um ráðstöfun jarða í eigu ríkis og kirkju yrði 
endurskoðað með það að markmiði að tryggja búsetu og landbúnað á sem flestum 
jörðum í eigu ríkis og kirkju. Lögð var sérstök áhersla á að við endurskoðunina 
skyldi hafa búsetuþróun í sveitum og styrkingu byggða til hliðsjónar en jafnframt 
þurfi skilmálar er varða ábúð að stuðla að áframhaldandi búrekstri.

Að lokum skal bent á að í kjölfar undirritunar búvörusamninga í upphafi árs 2016 
ákváðu samningsaðilar að skipa starfshóp sem myndi fjalla um hvemig mætti 
treysta innviði og búsetu í sveitum. Starfshópurinn var skipaður 7. júní 2016 og 
skilaði í október sama ár skýrslu sem ber heitið „Innviðir og búseta í sveitum". I 5. 
kafla þeirrar skýrslu er fjallað um nýliðun og ábúendaskipti á jörðum. Þar segir m.a. 
að leggja þurfi áherslu á að búseta haldist á jörðum og að endurmeta þurfi að því 
leyti stefnu á sviði jarðamála ríkisins.
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Tryggja þurfi að ríkisjarðir geti staðið undir nútímalandbúnaði og að greitt sé fyrir 
ábúendaskiptum. Einnig eru þar lagðar til fleiri leiðir sem ætlað er að stuðla að 
nýliðun og ábúendaskiptum á jörðum. Bændasamtökin leggja til að við mótun 
eigendastefnunnar verði sérstaklega litið til þessa sjónarmiðs og annarra leiða sem 
lagðar eru til í skýrslunni

Með vísan til framangreinds styðja samtökin eindregið að tillagan verði samþykkt.
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