
Nd. 321. Nefndarálit

um frumvarp til laga um viðauka og breyting á lögum um bygging, ábúð og 
úttekt jarða frá 12. jan. 1884.

Frá meiri hiuta nefndarinnar.

Alþingi hefir að undanförnu haft mikinn áhuga á að setja hagkvæm lög 
um landbúnaðarmál og sjerstaklega að bæta ábúðarlöggjöfina. Fyrirhugaðar rjett- 
arbætur í þá stefnu hafa þó enn eigi náð fram að ganga, með frain fyrir þá sök, 
að í saina frumvarpið hafa einatt verið sett sundurleit ákvæði um ólik efni, er 
ágreiningi hafa valdið. En nú hafa ýms þau atriði, svo sem um girðingar og 
landskifti, verið tekin upp í sjerstök frumvörp, er liggja fyrir þinginu til meðferðar.

Eftir aðalefni þessa frumvarps má skifta því í 4 kafla:
I. í 1. gr. frumvarpsins um bygging jarða, er svarar til 2. gr. í gildandi 

ábúðarlögum, er svo ákveðið, að jörð megi ekki byggja til skemri tíma en 10 
ára og að ekkja haldi ábúðarrjetti bónda síns, þó að hún giftist aftur. Hvort- 
tveggja er rjettarbót fyrir leiguliða, enda meiri trygging fyrir góðri ábúð, þegar 
ábúðarrjettur er fyrirfram bundinn við fleiri ár. En nefndin getur þó ekki að- 
hylst þetta ákvæði, með því að það þykir takmarka umráðarjett landsdrottins 
meir en góðu hófi gegnir, og jafnvel koma í bága við grundvallarreglur laganna 
um alment samningafrelsi.

II. 2. og 3. gr. frumvarpsins er um endurgjald fyrir jarðabœtur leiguliða. 
í 20. gr. ábúðarlaganna er að visu allvel trygður rjettur leiguliða til endurgjalds 
fyrir jarðabætur, er hann vinnur á ábúðarjörð sinni umfram það, sem áskilið er 
i byggingarbrjefi, einkum að því er snertir umfangsmeiri jarðabótafyrirtæki. En 
til þess að öðlast þann rjett, verður leiguliði, áður en hann byrjar á jarðabótinni, 
að fullnægja ýmsum skilyrðum til undirbúnings. Nú hefir reynslan sýnt í öll 
þau ár, er lögin hafa staðið, að leiguliðar hafa alment vanrækt að uppfylla hin



lögákveðnu undirbúningsskilyrði, og þar með glatað rjetti sínum tii þess endur- 
gjalds, er þeim ella hefði borið. Samt scm áður verður því ekki neitað, að gild- 
andi lagaákvæði hafi við góð rök að slyðjast, að því leyti sem þau geta komið 
til framkvæmda, enda eru þau tekin upp í 2. gr. frumvarpsins, með þeirri einu 
efnisbreylingu, að hámark endurgjaldsins fyrir unnar jarðabætur er hækkað um 
1/s, úr tóiffaldri í fimtánfalda afgjaldshækkun jarðarinnar eftir mati úttektarmanna.

En jafnframt er í 3. gr. frumvarpsins ákveðið endurgjald fyrir jarðabæt- 
ur, er leiguliði hefir unnið, án þess að hann hafi fyrirfram haft þann viðbúnað, 
sem 20. gr. ábúðarlaganna gerir ráð fyrir. Er sú borgun ákveðin alt að P/z kr. 
fyrir hvert dagsverk í jarðabótum, sem ekki eru áskildar í byggingarskilmálum, 
að frádregnum arði þeim, er leiguliði hefir notið af jarðabótunum um þann tíma, 
sem hann hefir haft jörðina til ábúðar. Þetta ákvæði virðist sanngjarnt gagnvart 
báðum hlutaðeigendum, landsdrotni og leiguliða, og ætti að geta nokkru á orkað 
til aukinna endurbóta á jörðum, sem eru í leiguábúð. Meiri hluti nefndarinnar 
felst því að miklu leyti á efni greinarinnar, en leggur þó til, að upphafi hennar 
sje breytt i þá átt, að landsdrottinn eigi jafnan kost á að lita eftir því, að jarða- 
bætur þær, sem hann á að greiða gjald fyrir, sjeu vel unnar, og að gjaldið fari 
ekki fram úr 1 kr. fyrir hvert dagsverk.

III. 4. og 5. gr. frumvarpsins, um bygging og viðhald bœjarhúsa, er al- 
gert nýmæli. I 6. gr. ábúðarlaganna er svo ráð fyrir gert, að leigujörð fylgi hús 
þau, er henni hafa áður fylgt, og í 15. gr. laganna er leiguliða gert að skyldu að 
halda uppi jarðarhúsum og skila þeim með fullu álagi við burlför sína frá jörð- 
inni. 1 stað þessara lagafyrirmæla er svo ákveðið i frumvarpinu, að jarðeigandi 
láti jörðu fylgja við næstu leiguliðaskifti öll nauðsynleg bæjarhús og byggi þau 
að nýju á sinn kostnað gegn vöxtum af húsverðinu og fyrningargjaldi, er sje inni- 
falið í landskuld jarðarinnar. Jafnvel þótt nefndin viðurkenni, að hið fyrirhug- 
aða nýja skipulag, eftir að það væri komið á, hefði mikla kosti fram yíir það 
fyrirkomulag sem nú tíðkast, verður meiri hlutinn samt sem áður að telja var- 
hugavert, eins og nú horfir við, að lögbjóða jafn djúptæka og gagngerða breyt- 
ingu á gildandi lögum, einkum með tilliti til þess, að öll tilhögun á byggingu 
sveitabæja er enn á tilraunaskeiði, og hætt þykir við, að mikið fje mundi fara 
forgðrðum, ef eigendur jarða yrðu með lögum knúðir til að leggja fram fje til 
nýrra bæjarbygginga, meðan ekki er fengin full reynsla fyrir því, hvað best hent- 
ar í þvi efni.

IV. 6. og 7. gr. frumvarpsins, am rjett leiguliða til að losa sig við jarðar- 
kúgildi, er sömuleiðis algert nýmæli, og því svo fyrir komið, að leiguliða sje 
heimilt að leysa til sin kúgildin gegn jafngildi í annari eign, er jörðin þarfnast, 
og móti landskuldarhækkun, er sje jöfn kúgildaleigunni. aö öðrum kosti taki 
landsdrottinn kúgildin til sín, en landsskuldin hækki þá aðeins um mismuninn 
á kúgildaleigunni og venjulegri fjárleigu. Þá venju, sem á hefir komist eftir íjár- 
fækkun fyr á timum, að byggja jarðir með föstum innstæðukúgildum, getur 
meiri hluti nefndarinnar ekki talið miða til neinnar hagsældar fyrir þjóðina, 
enda óeðlilegt, að hver sá maður, er fær jörð til ábúðar, sje jafnframt neyddur 
til að taka skepnur á leigu, þótt hann hafi þeirra ekki þörf og telji sjer þær 
byrði. Virðist því rétt að opna veg til að Ijetta af jörðum kúgildaþunga, sem 
mörgum leiguliða er hvimleiður, þegar það verður gert landsdrotni að skaðlausu.

Með því að svo ítarlega hefir verið rætt og ritað um mál þetta á undan- 



förnum þingum, þykir ekki þörf að Ijölyrða um það að þessu sinni. En með 
skirskotun til þess, sem hjer er sagt, og áöur er fram komið í málinu, er það 
tillaga meiri hluta nefndarinnar, að frumvarpið verði samþykt með þessum

BREYTINGUM:

1. 1. gr. falli burt.
2. Upphaf 3. gr. orðist svo:

Nú vill leiguliði gera jarðabót, sem eigi er áskilin i byggingarbrjefi, en 
vill ekki hlíta ákvæðum 1. gr. um endurgjald fyrir hana. Skal hann þá til- 
kynna það landsdrotni, og gera honum kost á að líta eftir því, að jarðabótin 
sje vel unnin. Viö úttekt jarðarinnar, er leiguliði fer frá henni eða hættir 
ábúð, skal mela til dagsverka eftir gildandi reglum um það efni, jarðabætur 
þær, sem fráfarandi heíir gert á jörðinni samkvæmt þessari grein, og til fullra 
nytja hafa komið. Gjalda skal landsdrottinn leiguliða alt að 1 kr. fyrir hvert 
dagsverk. Arður sá o. s. frv, til enda fyrri liðs.

3. Seinni liður 3. gr. falli burt.
4. 4. og 5. gr. falli burt.
5. Tilvitnun í 6. gr. til 2. og 3. gr. verði: 1. og 2. gr.
6. Fyrir »meiru« í sömu grein komi: minna.
7. Fyrir »Kúgildaleiga« í sömu grein komi: Kúgildaleigan.
8. Upphaf 8. gr. orðist svo:

Með lögum þessum er úr gildi numin 20. gr. i lögum o. s. frv., til 
enda greinarinnar.

Alþingi, 8. ágúst 1913.

Eggert Pálsson, 
formaður.

Kristján Jónsson.
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skrifari og framsögum.

Sigurður Sigurðsson, 
(með fyrirvara).


