
Nd. 360. Breytingartillögnr

við frv. til laga um skógrækt (þgskj. 57).

Flutningsmaður: Bjarni Jónsson frá Vogi.

1. Fyrirsögnin verði: Frumvarp til laga um skógrækt og sandgræðslu.
2. Við 1. gr.: Effif orðið »skógarleifar« í 2. linu komi inn í: og kjörr.

Fyrir »skógs« í 3. linu komi: skógar.
3. Við 2. gr.: Eftir »skógrækt« í 3. linu bætist: og sandgræðslu.

Fyrir: »2400« komi: 3000.
4. Við 3. gr.: Fyrir: »tveir« i 1. linu komi: fjórir.
5. Við 5. gr.: Greinina skal svo orða: 

Nú vill maður höggva skóg eður kjarr, og skal hann þá höggva



innan úr á við og dreif, svo að grisjist að eins skógurinn eða kjarrið. 
Ekki má berhöggva, nema landið sé tekið til ræktunar, eða til engis, með 
leyfi skógræktarstjóra. Hrisrif er bannað. Ekki má heldur taka lyngteg- 
undir, mosa né meltágar án samþykkis skógræktarstjóra eða skógarvarðar. 
Banna má skógræktarstjóri og skógarverðir að rifa eða höggva íjalldrapa 
og viði, ef ætla má að það valdi uppblæstri lands eða venjulegum 
skemdum.

6. Við 7. gr.: Fyrir: »ferhyrningsmetra« komi: ferstikur.
7. Eftir 7. gr. komi ný grein:

8. gr.
Ef skógræktarstjóri eða skógarverðir krefjast þess, eru hreppstjórar 

skyldir að fylgjast með þeim á eftirlitsferðum þeirra um hreppinn, til þess að 
kynna sér fyrirskipanir þeirra um meðferð á skógi og kjarri og um sand- 
græðslu. A ferðum þessum fá hreppstjórar 4 krónur um daginn, er greiða 
skal úr landssjóði.

8. 8. gr. verður 9.
9. Við 9. gr., sem verður 10. gr.: Fyrir »hektara« í 2. línu komi teigur. 

Orðið »vera« í 3. línu falli niður.
10. 10. gr. verður 11. gr.
11. Ný gr., sem verður 12. gr.:

Skylt er skógræktarstjóra og skógarvörðum að láta mönnum i té leið- 
beiningar um, hversu hefta skal landbrot, jarðfok eða sandfok. Abúend- 
um jarða er skylt að segja skógarvörðum eða skógræktarstjóra til um ný 
landspjöll, en þeir skulu gefa stjórnarráðinu skýrslu um þau, svo að ráð- 
stafanir megi gera til þess að hefta þau eða bæta, ef uggvænt þykir að 
þau séu héraðshætta.

12. 11. gr. verður 13. gr.
13. 12. gr. verður 14. gr.
14. 13. gr. verður 15. gr.
15. 14. gr. verður 16. gr.


