
Nd. 67. Mefiidarálit

um frumvarp til laga um samþyktir um heyásetningseftirlit og heyforðabúr. 
(Þingskjal 39).

Frá landbúnaðarnefndinni.

Nefndin ræður háttvirtri deild til þess, að samþykkja frumvarp þetta 
með þeim breytingum, sem hún hefir orðið sammála um, og eru hérumbil 
samhljóða breytingartillögum á þingskjali 55.

Vér játum, að eðlilegast væri, að sveitirnar bæru allan árskostnað við 
forðabúrið án endurgreiðslu úr landssjóði. En með því að tillag nokkurt úr lands- 
sjóði mundi fremur hvetja menn til að koma á heyforðabúrum, viljum vér að 
það sé 40 aurar fyrir hvern heyhest. Mun það ekki verða landssjóöi tilfinn- 
anlegt, því að ekki þarf að gera ráð fyrir almennum samþyktum um heyforðabúr 
um land alt. Þeirra er mest þörlin i útkjálka og harðindasveitum, þar sem 
óhægt er að ná í fóðurkorn. Hér er um þarft mál að ræða. Má þvt ekki 
horfa i lítilsháttar kostnað.

Breytingar þær, er nefndin leggur til að gerðar séu við frumvarpið 
eru þessar:

1. Úr fyrirsögninni falli orðin: »heyásetningseltirlit og«
2. Við 1. gr. »heyásetningseftirlit og« falli burt.
3. — 2. — »heyásetningseftirlit og« talli burt.
4. — 2. — A eftir orðinu »leggur« komi: með samþykki lögmæts sveita-

fúndar.
5. — 3. — A eftir orðunum: »óbreytt með hlutum atkvæða« komi: 

þeirra búenda, er atkvæðisrétt eiga.
6. 5. gr. orðist svo:

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

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

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

d. Um verð, fyrirfram ákveðið, á heyi úr heylorðanum og innheimlu 
þess og gjalddaga.

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

7. 6. gr. orðist svo:
Arskostnað við forðahúrið, þann er eigi greiðist af notendum þess, skal 
greiða úr sveitarsjóði, svo sem vexti höfuðstólsins, kostnað við fvrn- 
ingu heys og endurnýjun, svo og umsjónarkostnað. Vextir og fyrning- 
argjald eöa endurnýjunarkostnaður á þeim hluta forðans, sem eigi er 
notaður, endurgreiðist siðan úr landssjóöi, þó eigi yfir 40 au. fyrir hvern 
hest (100 kg.) i þessum hluta forðans.



8.
9.

10.
11.

Við 7. gr. Fyrir »sýslumanni« á tveim stöðum komi: stjórnarráði.
— 7. — Orðin: »heyásetningseftirlit og« falli hurt.
— 7. — í stað »hvorttveggja« komi: það.

A eftir 7. gr. liomi n\’ grein:
Útistandandi skuldir forðabúrsins má taka lögtaki, samkvæmt lögum frá 

16. des. 1885.
12. 8. og 9. gr verði ein grein, 9. grein.
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