
Ed. 317. Nefndarálit

um frumvarp til landskiftalaga.

Nefndin er sammála um það, að þetta frumvarp sje mjög þarft, og að 
brýna nauðsyn beri til að fá sett lög um þetta efni.

Mjög viða hjer á landi er svo ástatt, að meira eða minna af heimalönd- 
um jarða er óskift, er það ýmist land sem eingöngu er notað til beitar, eða bæði 
til beitar og slægna. Meðan áhugi manna á þvi, að friða lönd sín með girðing- 
um, var lítill, bar minna á ókostunum við þessi samnot fleiri býla á óskiftu 
landi, en eftir því sem áhuginn fyrir ræktun landsins vex og girðingar færast í 
vöxt, verða þessir ókostir augljósari, og valda meiri og meiri vandræðum. Sam- 
komulag um samgirðingar gengur oft ekki sem greiðast, og þótt sumir hlutaðeig- 
enda sjái, að æskilegast væri að skifta landinu, og girði svo hver sitt, verður 
ekki af skiftum, bæði af því að meiri hluti þeirra, er landið eiga, setur sig á móti, 
og lög vantar um framkvæmd skiftanna.

Alloft liggja óskift sameignarlönd rjett við túnin, og eru vel hæf til rækt- 
unar, en ekkert verður úr þvi, að þessi lönd verði ræktuð, nema þeim verði skift, 
svo hver sje sjálfráður um sitt.



Stundum liggja slík ræktunarhæf óskift sameignarlönd nærri kauptúnum 
eða sjóþorpum, þar sem menn vilja gjarnan fá landbletti til yrkingar, en fá ekki 
vegna þess, að sumir af sameigendum neita um land, þó aðrir vilji leyfa. Væri 
slíku landi skift mundi oft greiðast fyrir þeim, er lands þarfnast til yrkingar.

Það teljum vjer mikilsvert höfuðatriði í frumvarpi þessu, að hver einstak- 
ur eigandi getur krafist skiftanna, því það, að einstakur eigandi sje háður vilja 
sameigenda sinna um það, hvort skifta skuli eða ekki, er óhæfileg takmörkun á 
eignarrjettinum. Og alloítast mun rjettur lítilmagnans með þessu móti verða fyr- 
ir borð borinn, og hann hindraður frá því, að geta notað eign sína eins og hon- 
um hentar best.

Með frumvarpi þessu er þvi stefnt i rjetta átt, og nái það fram að ganga, 
gæti það greitt fyrir ræktun landsins, og komið í veg fyrir misrjetti og deilur, 
sem alloft stafa af sameign eða samnotum á óskiftu landi.

Um leið og vjer ráðum háttv. deild til að samþykkja frumvarp þetta, 
leyfum vjer oss að bera fram nokkrar tillögur til breytinga á því, getum vjer 
hjer sjerstaklega þeirra, er mestu máli skifta.

Verulegasta efnisbreytingin er sú, að vjer leggjum til að fella burtu 13. 
gr. frumvarpsins, en taka upp í þess stað ákvæði í 4. gr. um það, að bjóða skuli 
leiguliðum að vera við skiftin, svo að þeim gefist kostur á að gæta hagsmuna sinna. 
Vjer búumst við því, að þeir er gera skiftin, taki svo sem unt er tillit til hags- 
muna leiguliða og upplýsinga þeirra, er hann gefur, og að varla þurfi þá að gera 
ráð fyrir, að skiftin spilli svo hagsmunum leiguliða, að ástæða sje til að halda 13. gr.

Þá leggjum vjer til, að aukið sje við 18. gr. tveim nýjum málsgreinum. 
Virðist betur íara á þvi, að lögin gefi þeim, er gera eiga skiftin, bendingu um að 
gera sjer grein fyrir því, ef landi því, er þeir skifta, er hætta búin af skemd- 
um af náttúrunnar völdum, og að þeir taki tillit til þessarar hættu við skiftin 
sjálf eftir því, sem þörf gerist, og hinsvegar reyni að búa svo um, þegar skiftin 
eru gerð, að siður verði hætt við ágreiningi og vafa milli landeigenda, ef slik 
landspjöll verða eftir að landinu hefir verið skift.

Um síðari málsgreinina er hið sama að segja, að hún gefur bendingu um 
það, að gæta þess við skiftin, að þau á engan hátt hindri framkvæmd framræslu 
á landi, sem hennar þarfnast. Sje engin bending gefin um þetta, má búast við 
að þeir sem skifta landinu, láti sig þetta engu skifta, og gæti þá risið ágreining- 
ur, og jafnvel skiftum orðið riftað út af slíku, sem auðvelt væri að koma í veg 
fyrir, ef þess er gætt, þegar skiftin eru gerð.

Þá er enn viðauki við 15. gr. Nefndinni þótti nauðsynlegt að kveða skýr- 
ar á um það, hvernig meta skuli ítölu í haga, og á hverju byggja skuli þetta 
mat. Það er fljótsjeð, að setja verður takmörk fyrir því, að sambeitareigendur 
fari i kapphlaup um ítölurjett sinn, án þess að gæta þess, hvað hafa má mest í 
högunum að skaðlausu. En hámark þeirrar fjenaðartölu, er hafa má í högunum 
að skaðlausu, ætti ekki að vera örðugt fyrir úttektarmenn að meta, er þeir hafa 
leitað þar um álits kunnugra manna. Þegar svo stendur á, að einhver sambeitar- 
eigenda hefir færri fjenað í högum en honum ber að tiltölu, virðist sanngjarnara, 
að meðeigendur hans hafi forgangsrjett að því að nota beitarrjett hans fyrir sama 
endurgjald og aðrir útífrá kynnu að vilja bjóða, á meðan hann þarf ekki á beit- 
inni að halda fyrir sinn eigin íjenað.



Þær breytingar aðrar, sem nefndin ræður til, að gerðar sjeu á frumvarp- 
inu, eru flestar að eins orðabreytingar eða þá mjög smávægilegar efnisbreytingar, 
og verður gerð grein fyrir þeim við framsögu málsins.

Samkvæmt ofanrituðu er það tillaga nefndarinnar, að frumvarpið verði 
samþykt með breytingum þeim, sem prentaðar eru á þingskjali 218.
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