
Nd. 55. Breytingartillögnr

við frumv, til laga um samþyktir um heyásetningseftirlit og heyforðabúr.

Flutningsmaður: Pétur Jónsson.

1. Úr fyrirsögninni falli orðin: heyásetningseftirlit og
2. Við 2. gr. »Heyásetningseftirlit og«: falli burt.
3. — 2. — Á eftir orðinu «leggur», komi: »með samráði við lögmætan 

sveitarfund«.
4. 5. gr. orðist svo:

í samþykt má ákveða:
a. Um heyásetningseftirlit.
b. Um stofnun heyforðabúrs, svo sem með þvi, að hreppsnefndin 

semji við einn eða fleiri menn að þeir hati til ákveðinn forða af 
góðu heyi handa þeim búfjáreigendum í hreppnum, er kynnu að 
lenda i heyþroti, ellegar á annan hátt tryggja það, að ákveðinn 
heyforði sé til i hreppnum til hjálpar i heyþroti.

c. Um ákvæðisgreiðslu úr sveitarsjóði fyrir hver 100 kg. af heyi (töðu 
eða útheyi) til þeirra er heyforðann ábyrgjast.

d. Um verð fyrirfram ákveðið á heyi úr heyforðanum og innheimtu 
þess og gjalddaga.

e. Um umsjón heyforðans, enda sé hann jafnan undir eftirliti sveit- 
arstjórnar.

5. 6. gr. orðist svo:
Árskostnað við forðabúrið, þann er eigi'greiðist af notendum þess, skal 
greiða úr sveitarsjóði, svo sem vexti höfuðstólsins, kostnað við fyrn- 
ingu heys og endurnýjun, svo og umsjónarkostnað. Vextir og fyrning-



argjald eða endurnýjunarkostnaður á þeim hluta forðans, sem eigi er 
notaður, endurgreiðist siðan úr landssjóði, þó eigi yfir 40 au. fyrir hvern 
hest (100 kgr.) í þessum hluta forðans.

6. Við 7. gr. Fyrir »sýslumanni« á 2 stöðum komi: stjórnarráði.
7. — - — — »hvorltveggja« komi: heyforðabúrið.
8. — - — Orðin: »áselningseftirlitið og« falli burt.
9. — - — Á eflir greininni komi ný grein:

Útistandandi skuldir forðabúrsins má taka lögtaki sam- 
kvæmt löguin frá 16. des. 1885.

10. 8.-9. gr. verði ein grein (8. gr.).



argjald eða endurnýjunarkostnaður á þeiin hluta forðans, sem eigi er 
notaður, endurgreiðist siðan úr landssjóði, þó eigi yfir 40 au. fyrir hvern 
hest (100 kgr.) i þessum hluta forðans.

6. Við 7. gr. Fyrir »sýslumanni« á 2 stöðum komi: stjórnarráði.
7. — - — — »hvorttveggja« komi: heyforðabúrið.
8. — - — Oröin: »áselningseftirlitið og« falli burt.
9. — - — A eftir greininni komi ný grein:

Útistandandi skuldir forðabúrsins má taka lögtaki sam- 
kvæmt lögum frá 16. des. 1885.

10. 8.-9. gv. verði ein grein (8. gr.).


