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um frumvarp til laga um umboð þjóðjarða.

í frumvarpi þessu er farið fram á, að núverandi fyrirkomulagi á umboði 
þjóðjarða verði breytt i þrem verulegum atriðum:

í fgrsta lagi, að umsjón þeirra sje falin á hendur hreppstjórum undir yfir- 
umsjón sýslumanna. Þessi breyting hefir þann kost í för með sjer, að eftirlit 
með ábúð jarðanna verður auðveldara, þar sem hreppstjóri hlýtur að hafa náin 
kynni af öllum jörðum innan hrepps.

I öðru lagi, að eftirgjald þeirra, landskuld og leigur m. m., sje ákveðið í 
peningum og gjalddagi 31. desbr. ár hvert. Þelta verður að teljast mjög til bóta 
og miða að þvi að gera skil greiðari.

I þriðja lagi, að umboðslaun sjeu ákveðin 6 af hundraði, og er það nokk- 
ur fjársparnaður fyrir landssjóð.

Það ákvæði i 3. gr. frumvarpsins, að þjóðjarðir skuli bygðar æfilangt, 
þykir of einskorðað, t. d. ef jörð byggist ekki í bili með áskildum leigumála. í 
sömu grein þykir rjett að taka skýrt fram, að hinn ákveðni eindagi eftirgjajdsins 
eigi jafnt við landskuld sem kúgildaleigur, lóðargjöld og rekaleigu.

Enn fremur virðist það ekki i fullu samræmi við algenga venju, að láta 
lögin koma til framkvæmda fyr en jafnóðum og umboðin losna.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykt með þessum 
breytingum:

1. Við 3. gr. Á eftir orðunum: »Þjóðjarðir skulu« komi: að jafnaði.
2. — - — Á eftir orðunum: »Eftirgjald þeirra« bætist inn i: (landskuld og 

kúgildaleigur), svo og lóðargjöld og rekaleiga. •
3. Aftan við frumvarpið bætisl ný grein, er verði 7. gr.:

Lög þessi koma til framkvæmda jafnóðum og umboð þjóðjarða losna, þó svo, 
að 3. gr. komi til framkvæmdar svo fljótt sem verða má, eigi síðar en við 
næstu ieiguliðaskifti á jörðunum.

Neðri deild alþingis 1. ágúst 1913.

Jóh. Jóhannesson, Ólafur Briem,
formaður. skrifari og framsögum.

Benedikt Sveinsson. Eggert Pálsson. Pjetur Jónsson.


