
Nd. 39. Frumvarp

til laga um samþyktir um heyásetningseftirlit og heyforðabúr.

Flutningsmaður: Sigurður Sigurðsson.

1. gr.
Heimilt er sýslunefnd að gera samþykt fyrir hvern hrepp innansýslu, sem 

óskar þess, um heyásetningseftirlit og heyforðabúr.

2. gr.
Sveitarstjórnin í þeim hreppi, sem vill koma á hjá sér samþykt um hey- 

ásetningseftirlit og heyforðabúr, leggur frumvarp til samþyktar fyrir aðalíund 
sýslunefndar. Sýslunefndin tekur frumvarpið til íhugunar og gerir þær breyting- 
ar, sem hún telur þörf á. Kveður sýslunefndin síðan til fundar í hreppnum, sem 
samþyktina vill gera, og eiga atkvæðisrétt á þeim fundi allir hreppsbúar, sem 
kosningarrétt hafa til alþingis. Oddviti sýslunefndar eða sá, sem sýslunefndin 
hefir kjörið til þess, tiltekur fundardag og stjórnar fundi. Skal hann hafa kjör- 
skrá við hendina.

' 3. gr.
Á fundi þeim, sem getur um í 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp það 

til samþyktar, sem áður hefir verið samþykt af sýslunefndinni. Fallist fundur- 
inn á frumvarpið óbreytt með 2/s hlutum atkvæða, sendir sýslumaður það stjórnar- 
ráðinu til staðfestingar og Iðggildingar. Eins fer um frumvarpið þó fundurinn geri 
við það breytingar, ef þær eru samþyktar með s/s hlutum atkvæða, og sýslunefnd 
fallist á þær. En vilji sýslunefnd ekki fallast á breytingatillögur, er fundurinn gerir, 
skal kveðja til fundar á ný. Fallist þá fundurinn á frumvarpið óbreytt með s/s hlut- 
um atkvæða, fer um það sem fyr segir.

Frumvarp til samþyktar, sem ekki heflr náð s/s hlutum atkvæða á sam- 
þyktarfundi, er fallið, og má ekki koma fram á ný, fyr en á næsta aðalfundi sýslu- 
nefndar.

4. gr.
Nú er samþykt gerð, eins og fyrir er mælt, og send stjórnarráðinu til stað- 

festingar, og virðist stjórnarráðinu hún koma í bága við grundvallarreglur laga 
eða rétt manna, er samþyktin endursend án staðfestingar, og fylgja henni þá



synjunarástæður stjórnarráðsins. Að öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið sam- 
þyktina, skipar fyrir um birting hennar og tiltekur, hvenær hún öðlist gildi. Er 
hún upp frá því skuldbindandi fyrir alla þá, sem búa í þeim hreppi, sem hún 
er gjörð fyrir.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má eigi breyta á annan hátt en 
þann, er hún var stofnuð.

5. gr.
í samþykt skal ávalt ákveða um:

a. Að kosnir séu á hausthreppskilum ár hvert 2 eftirlitsmenn til þess að hafa 
eftirlit með heyásetningi og meðferð og hirðingu fénaðar i hreppnum.

b. Að eftirlitsmenn fari þrjár eflirlitsferðir um hreppinn: Um veturnætur til að 
mæla öll hey og áætla með bændum, hve mikinn fénað þeir megi setja á; 
um miðjan vetur til að skoða allan fénað, og um sumarmál til að líta eftir hey- 
föngum og hirðingu fénaðar, og gefa einkunnir fyrir útlit hans, hirðing og 
umgengni.

c. Að eftirlitsmönnum sé ákveðin þóknun af hreppssjóði eftir samkomulagi, alt 
að 1 kr. til hvors þeirra fyrir hvern búanda í hreppnum.

d. Að eftirlitsmenn semji skýrslu um hverja skoðun, og innfæri í bók, sem 
hreppurinn leggur til, og tii þess er hæf. Senda skal hreppstjóra eftirrit af 
skýrslu um síðustu skoðunarferð, svo fljótt sem verður.

e. Að heyforðabúri sé komið á fót í hreppnum, með því móti, að hreppsnefndin 
semji um það við einn eða fleiri bændur að taka að sér að hafa til ákveð- 
inn heyforða af góðu heyi handa þeim búíjáreigendum í hreppnum, er kynnu 
að verða heyþurfar, eða á annan hátt að tryggja það, að ávalt sé til reiðu 
heyforði í hreppnum, ef á þarf að halda.

f. Að heyforðabúsbændum sé ákveðin hæfileg borgun úr sveitarsjóði fyrir hver 
100 kg. af heyi (töðu eða útheyi), er þeir hafa lofað. Heyið sé ekki eldra 
en 2—3 vetra, og vel verkað.

g. Að heyið sé selt heyþurfum með fyrirfram ákveðnu verði, sem hreppsnefndin 
hefir samið um við heyforðabændurna, og borgist við móttöku með peningum 
eða öðru sem um semst. Sé borgunin greidd í skepnum og beri á milli um 
verð þeirra, skulu hlutaðeigendur hlíta mati eftirlitsmanna.

h. Að heyforðabúrin séu undir umsjón hreppsnefndar, og að eigi sé látið hey 
út úr þeim, nema eftir tilvísun hennar.

i. Að sá bóndi, er ekki hlítir ráðum eftirlitsmanna um heyásetning, fyrirgeri 
rétti sinum til að fá keypt hey úr forðabúrinu, nema eftirlitsmenn sjái, að 
öllum öðrum hreppsbúum sé borgið. Að öðru leyti hafi allir hreppsbúar 
jafnan rétt til heykaupa i forðabúrinu, á meðan það endist.

k. Að borgunin til forðabúrsbænda (samanb. stafl. f.) sé greidd þeirn ekki siðar 
en á næstu vorhrgppskilum í hreppnum, og samið þá um leið við þá eða 
aðra um heyforða næsta vetur.

6. gr.
Kostnað þann, sem leiðir af ásetningseftirliti og heyforðabúri greiði hrepps- 

sjóður samkvæmt 5. gr. Kostnaðurinn skal siðan endurgreiddur að helmingi úr 
landssjóði.



7. gr.
Hreppsnefndin skal fyrir lok júlimánaðar ár hvert senda sýslumanni skýrslu 

um ásetningseftirlitið og heyforðabúrið í breppnum fyrir næstliðið fardaga 
ár, ásamt reikningi yfir kostnaðinn við hvorttveggja. Skal sýslumaður þá greiða 
hreppsnefndinni styrk þann úr landssjóði, er hreppnum ber, samkvæmt 6. gr., og 
sé styrkurinn greiddur fyrir 1. dag októbermánaðar.

8. gr.
Fyrir brot mót löggiltri samþykt má ákveða sektir 2—20 kr., er renna i 

sveitarsjóð.

9. gr.
Með brot gegn samþykt skal fara sem almenn lögreglumál.


