
Nd. 137. Frumvarp

til laga um samþyktir um heyforðabúr.

(Eftir 2. umr, i Nd.).

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

óskar þess, um heyforðabúr.

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

forðabúr, leggur með samþykki lögmæts sveitarfundar frumvarp lil samþyktar fyrir 
aðalfund sýslunefndar. Sýslunefndin tekur frumvarpið til ihugunar og gerir þær 
breytingar, sem hún telur þörf á. Kveður sýslunefndin siðan til fundar i hreppnum, 
sem samþyktina vill gera, og eiga atkvæðisrétt á þeim fundi allir hreppsbúar, sem 
kosningarrétl 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.
A fundi þeim, sem gelur um i 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp það 

til samþyktar, sem áður hefir verið samþykl af sýslunefndinni. Fallist fundur- 
inn á frumvarpið óbreylt með 2/s hlutum atkvæða þeirra búenda, er atkvæðisrétt 
eiga, sendir sýslumaður það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. Eins



fer uin frumvarpið þó fundurinn geri við það breylingar, ef þær eru samþyktar 
með 2/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 ’/’ hlutum atkvæða, fer um það sem 
fyr segir.

Frumvarp til samþyktar, sem ekki hefir náð 2/s hlutum atkvæða á sam- 
þyktarfundi, er fallið, og má ekki koma fram á ný, fyr en á næsta aðalfundi sýslu- 
nefndar.

4. gr.
Xú er samþykt gerð, eins og fyrir er mæll, 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 íylgja henni þá 
synjunarástæður stjórnarráðsins. Að öðrum kosti staðlestir stjórnarráðið sam- 
þyktina, skipar fyrir um birting hennar og tiltekur, hvenær hún öðlist gildi. Er 
hún upp frá þvi skuldbindandi fyrir alla þá, sem búa í þeim hreppi, sem hún 
er gerð fyrir.

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

5. gr.
í samþykt má ákveða:
a. Um beyásetningseftirlit.
b. Um stofnun heyforðabúrs, svo sem með þvi, 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 í heyþroti, 
ellegar á annan hátt tryggja það, að ákveðinn heyforði sé til í hreppn- 
um til hjálpar í 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 eftirlili sveitar- 
stjórnar.

6. gr.
Arskostnað við forðabúrið, þann er eigi greiðist af notendum þess, skal 

greiða úr sveitarsjóði, svo sem vexti höfuðstólsins, kostnað við fyrningu heys og 
endurnýjun, svo og umsjónarkostnað. Vextir og fyrningargjald eða endurnýjunar- 
kostnaður á þeim hluta forðast, sem eigi er notaður, endurgreiðist síðan úr lands- 
sjóði að helmingi, þó eigi yfir 40 au. fyrir hvern hest (100 kg.) i þessum hluta 
forðans.

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

um heyforðabúrið í hreppnum fyrir næstlið fardaga ár, ásamt reikningi yfir 
koslnaðinn við það. Skal stjórnarráðið þá greiða hreppsnefndinni styrk þann júr



landssjóði, er hreppnum ber, sanikvæmt 6. gr., og sé slyrkurinn greíddur fyrir 
1. dag októbermánaðar.

8. gr.
Útistandandi skuldir forðabúrsins má taka lögfaki, samkvæmt lögum frá 

16. des. 1885. ■
9. gr.

Fyrir brot mót löggiltri samþykt má ákveða sektir 2—20 kr., er renna í 
sveitarsjóð.

Með brot gegn samþykt skal fara sem almenn lögreglumál.


