
Ed. 2IS. Breytingartlllög'ur

við frumvarp til landskiftalaga.

Frá nefndinni.

1. Við 1. gr.
2. — 4. —

3. — 7. —

4. — 8. —

Orðin: »sveitabýla . . . . jarðir« komi: sveitajarða, sem fleiri býli. 
a. Á eflir orðunum: »skifta skal« í fyrsta málslið komi: svo og 

leiguliðum og öðrum þeim, er notkunarrétt bafa á landinu.
b. í stað orðanna i niðurlagi fyrstu málsgr.: »honum hafa« og 

til enda, komi: sýslumaður hefir tilkynt honum skiftin.
c. Síðasta málsgrein 4. greinar verði sérstök grein, sem verði

5. gr. og breytist greinatalan samkvæmt því.
a. Orðið: »annaðhvort« falli burt.
b. í stað orðanna: »eða meta honum« og til enda málsliðsins, 

komi: en verði því ekki við komið, skal meta þeim, er landið 
ræktaði, hæfilegar bælur fyrir ræktunarkostnað á þvi landi, er 
hann missir við skiftin, og greiða þeir bæturnar, sem landið 
hljóta.

Fyrir: »úttektarmenn« komi: þeir er skiftin gera.
Aftan við greinina bætist:

Nú er land það, er skifta skal, að einhverju leyti undirorpið 
hættu af vatnságangi, skriðufalli, sandfoki eða uppblástri, skal þá 
við skiflin taka sérstakt tillit til slikrar hættu, og um leið, ef unt 
er, koma á samningum um það, hver vera skuli aðstaða eigend- 
anna innbyrðis um varnir gegn þessari hættu, eða aðgerðir á 
slikum skemdum, er fyrir koma, eftir að landinu er skift.

Ef svo stendur á, að mýri eða votlend landspilda, sem þarfnast 
framræslu, er í hinu óskifta landi, skulu þeir, sem skiftin gera, 
sjá fyrir því, að þau geti á engan hátt hindrað fræmkvæmd 
framræslunnar.



5. — 9. gr. Fyrir: »úttektarmenn framkvæma« komi: gerðar eru.
Fyrir orðin: »skulu þeir« komi: skal.

6. — 12. — a. Fyrir »allir« í fyrstu málsgr. komi: og aðrir.
b. Fyrir orðið: »sjeu« komi: sje.
c. Fyrir orðin: »gerð jöfn skifti« komi: skift að tiltölu rjettri

7. — 13. — Greinin falli burt.
8. — 15. — a. Orðin: »fyrir sinn eigin búpening eða« talli burt.

b. Aftan við greinina bætist: ílölu skal meta eftir jarðmagni, 
og skal sá vera grundvöllur malsins, hve mikinn íjenað má 
í högum hafa, án þess örtröð verði.

Nú hefir einhver sambeitareigenda minni íjenað í högum 
en svarar ítölu hans, en aðrir hafa meir en þeim ber, skulu 
þeir þá hafa forgangsrjett til, gegn endurgjaldi, að nota ítölu- 
rjett þess, sem of fátt hefir, meðan hann notar eigi sjálfur.


