
Ed. 368. Nefndarálit

í málinu: Frumvarp til laga um heyforðabúr.

Það er alllangt siðan, að alþingi reyndi með lagasetningu að reisa 
skorður við þvi, að búpeningur landsmanna félli sökum fóðurskorts. En laga- 
setning sú hefir reynst örðug viðfangs. Horfellislögin, sem nú eru í gildi, 
munu að visu hafa þokað nokkru áleiðis um betri meðferð á búpeningi, en 
áður tíðkaðist. En vaxandi menning, búhyggni og mannúð mun og nú upp 
á siðkastið allmiklu hafa þar um valdið. Ólíkt Ijósara en fyrrum mun lands- 
mönnum það nú orðið, hvilíkt tjón landbúnaðurinn biður af því óvitaæði, að 
ætla búpeningi sinum ekki nægilegt fóður á hverju ári, þótt allhart sé.

Samt sem áður skortir mikið á, að bændum vorum sé þetta svo Ijóst, 
sem skyldi, og þvi heyrast næstum árlega þær raddir, er telja fulla þörf á, að 
leita frekari tryggingar gegn fóðurskorti búpenings en þegar hefir gert verið.

Af þeim rótum eru runnin lögin um kornforðabúr, er samþykt voru á 
siðasta þingi, og sama er að segja um frumvarp það, sem hér liggur fyrir. 
Frumvarp þetta veitir sveitarstjórnunum heimild til að setja samþyktir um 
heyforðabúr.

Þótt nefndin efist um, að lög um þetta efni geti komið að verulegum 
notum, telur hún samþyktarleiðina hina einu tiltækilegu leið í þessari laga- 
setning. Um lögboðinn heyásetning getur að áliti nefndarinnar ekki verið að 
ræða; sh’k lög gengju of nærri atvinnu- og persónufrelsi manna. Heyforða- 
búrin geta sjálfsagt komið að gagni og þörfin á þeim er mest i heyskaparlitl- 
um og afskektum útkjálkahéruðum, þar sem örðugt er til fóðurfanga úr kaup- 
stað, en þar eru líka mestir örðugleikarnir á að koma þeim á fót og þvi hætt 
við, að það teíji fyrir samþyktunum.

Frumvarpið mælir svo fyrir, að landssjóður skuli greiða að helmingi vexti 
og fyrningargjald af þeim hluta heyforðans, sem ekki er notaður. Þetta ákvæði 
telur nefndin að visu varhugavert, ekki ugglaust um, að gengið verði þar frek- 
ara á hlut landssjóðs en rétt sé, en hins vegar mun þetta ákvæði þó helzt ýta



undir góða bændur til að taka að sér að ábyrgjast sveitungum sinum heyforða, 
ef á þarf að halda. Sé þvi þessu ákvæði burtu kipt, telur nefndin enn minni 
likur til að samþyktir kæmust á. Kostnaður landssjóðs af þessu mun og að 
öllum likindum ekki verða mikill fyrst um sinn.

Þótt nefndin geti ekki búist við, að lög þessi verði veigamikið ráð til 
að sporna við búpeningsfelli hér á landi, getur hún eftir atvikum fallist á, að 
rétt sé að veita bændum heimild til þessara samþykta. Það er þó heldur spor 
í áttina að því takmarki, sem allir þrá að ná. Geti þessi heimildarlög orðið 
að gagni, þótt ekki sé nema örfáum sveitum, þá er töluvert unnið, einkum 
þar sem víst má telja, að af þeim geti hvergi hlotist neitt tjón fyrir landbún- 
aðinn.

Siðasta búnaðarþing hafði mál þetta til meðferðar og er frumvarpið 
þar samið og rækilega rætt og athugað. Háttv. neðri deild athugaði það i 
nefnd og gerði nokkrar breytingar á því; hefir það þvi fengið all-rækilegan und- 
irbúning, enda sér nefndin ekki verulega þörf á neinum breytingum við það 
og ræður eftir atvikum hv. efri deild til að samþykkja það óbreytt.
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