
Nd. 584. Breytingartillögur

við frumvarp til landskiftalaga (þingskj. 272).

Frá landbúnaðarnefndinni.

1. Við 1. gr. Fyrri málsgrein: »ÖH ... lögum þessum« orðist svo:
Eftir lögum þessum geta komið til skifla öll heimalönd 

sveitajarða, tún, engi og úthagi, sem fleiri býli hafa til samnota, 
og ekki hefir áður verið skift til eignar og afnota svo sannað 
verði, nje heldur hafa viðurkend landamerki.

2. — 4. — f stað: »gætt skal ... úrslit skiftanna« komi: ekki skulu þeir 
þó viðstaddir, er úttektarmenn eða yfirmatsmenn ræða millisín 
úrslit skiftanna að síðustu.

3. — 6. — í stað: »Þeir sem ... þörfer á« komi: úttektarmenn eða mats-
menn rannsaka, hvort

4. — 6. — Seinni málsliður greinarinnar orðist þannig:
Sjeu landamerki krókótt og óhagkvæm, skulu úttektar- 

menn reyna með samkomulagi að fá rjetting þeirra.

5. 8. — Greinin orðist svo:
Nú hefir eigandi ræktað hluta úr óskiftu sameignarlandi, 

og skulu þá úttektarmenn við skiftin láta hann halda þessu 
landi, móti því, að hinir sameigendurnir fái hvor um sig að til- 
tölu samsvarandi hluta af sameignarlandinu. En verði þvi ekki 
við komið og hljóti einhver hluti hins ræktaða lands að koma 



til skifta, þá skal honum heimilt að kaupa þann hlula eftir 
inati útlektarmanna.

6. — 9. — Fyrsti málsliður orðist svo: ,
Nú liggja tún- eða engjavegir yfir landið, eða nauð- 

synlegt þykir, að slíkir vegir verði þar lagðir, og skal þá í skifta- 
gerðinni ákveðið um notkunarrjett hvers einstaks landeiganda 
á þeim, um viðhaidskostnað og vegagerðar, svo og hvar, nýir 
vegir skuli liggja.

7. ~ 9. - - Orðin »það, er skifta skal«, i 1. linu annarar málsg.einar i 9.
gr. falli burt.

8. — 10. — Greinin orðist þannig:
Skiftagerðir eftir lögum þessum skal rita i bók, er sýslu- 
maður löggildir, og greiðist verð bókarinnar úr sýslusjóði.

9. — 11. — Greinin orðist þannig:
Þegar landi hefir verið skift samkvæmt lögum þessum, 

skulu útlektarmenn eða matsmenn láta setja glögg landamerki. 
Eru landeigendur skyldir að gera þau. í skiflagerðum skal lýsa 
merkjum þessum og afstöðu þeirra svo greinilega, að ekki verði 
um vilst.

10. Við 13. gr. í stað: »breytist þá ...« til enda greinarinnar komi: kemur það 
þá til greina við næsta jarðamat.

11. — 15. — 1 stað: »jarðarmagni« komi: jarðardýrleika.


