
Ed. 715. Framhaldsnefndarálit

nm frumvarp til landsskiftalaga.

Neðri deild hefir gert nokkrar smábreytingar á þessu frumvarpi, og látum 
vjer við svo búið standa um sumar þeirra, enda þótt vjer getum ekki sjeð, að 
þær sjeu til bóta. En nokkrar af þessum breytingum eru þannig vaxnar, þó 
smávægilegar sjeu, að oss þykir betur fara að vikjá þeim nokkuð við, þar sem 
óhjákvæmilegt er, að frumvarpið verður að fara til neðri deildar aftur vegna 
breytingar þeirrar, er þar hefir verið gerð á 6. gr. Skal hjer gerð nokkur grein 
fyrir breytingartillögum vorum.

Nokkur vafi getur verið á þvi, hvort 1. gr. frumv., eins og hún nú er 
orðuð, verði ekki skilin þannig, að ef jarðirnar sjálfar hafa viðurkend landamerki, 
þá geti óskift heimalönd þeirra ekki komið til skifta samkvæmt þessum lögum. 
Orðið landamerki er nú að eins haft um hin ytri ummerki jarða, er aðgreina 
land þeirra frá landi annara jarða. En til þess er ætlast i þessu frumvarpi, að 
skifta megi öllum óskiftum heimalöndum, sem ekki hefir áður verið skift, svo 
sannað verði, og það engu siður þótt hin ytri ummerki jarðanna, er þessi heima- 
lönd fylgja, sjeu vafalaus og viðurkend.

Ákvæði það í 4. gr. frumv., sem neðri deild hefir felt burtu, um að 
aðilar megi ekki tefja skiftin eða matsstörfin að nauðsynjalausu, var upphaflega 
tekið upp i frumvarpið eftir frumv. til laga um vatnsveitingar, og i þvi frum- 
varpi hefir neðri deild samþykt þetta ákvæði; virðist betur fara að samræmi sje 
i hvorutveggju lögunum um þetta.

Við breytingu þá, er neðri deild hefir gert á 6. gr., er það að athuga, að 
gleymst hefir að fella burtu siðari málsgreinina, sem nú, vegna breytingarinnar, 
er að eins óþörf endurtekning.

f 8. gr. frumvarpsins, eins og það var samþykt hjer í deildinni, var það 
Ijóst, að ákvæðin um meðferð lands, er einhver eigandi hefir ræktað i óskiftu 
sameignarlandi, koma þvi að eins til greina, að þetta land hafi verið tekið til 
ræktunar án samþykkis hinna sameigendanna. En eins og greinin nú er orðuð, 
er enginn munur á þvi gerður, hvort landið er tekið til ræktunar með eða án 
þess samþykkis, en vjer litum svo á, að ef sameigendur hafa samþykt að taka 



mætti landið til ræktunar og að það skuli vera eign þess, sem ræktar, þá komi 
þetta ekki skiftunum við.

Orðalagi 11. gr. viljum vjer víkja við i samræmi við breytingartillögu 
vora við 1. gr. Regluleg landamerki verða ekki sett, fyr en skiftum er lokið til 
fulinustu og yfirmat hefir farið fram, ef þess var krafist, en merkjasetning er þó 
nauðsynleg, þegar við fyrri skiftin, og er nauðsynlegt, að þetta komi skýrt fram 
í lögunum.

Breyting sú, er neðri deild hefir gert á niðurlagi 13. gr., er að líkindum 
sprottin af misskilningi á þessu ákvæði frumvarpsgreinarinnar, eins og hún var 
samþykt hjer í deildinni. Með þessu ákvæði var svo til ætlast, að sýslumaður 
gæti breytt skattskyldu jarðanna eða jarðapartanna í rjettu hlutfall samkvæmt 
skiftunum, en ekki að breyta skyldi sjálfu jarðamatinu, nje heldur að skatt- 
skyldan hjeldist óbreytt þangað til nýtt jarðamat færi fram. Leggjum vjer því 
til, að greininni sje breytt svo, að þetta komi skýrt fram.

Þá er breyting neðri deildar á 15. gr. um að ítölu skuli meta eftir 
»jarðadýrleika«, i stað þess, að i frumvarpinu stóð »eftir jarðamagni«, og var þar 
eigi að eins átt við stærð jarðanna að hundraðatali, heldur bitt eigi síður, að 
ítölu skyldi meta eftir raunverulegri stærð jarðanna. Hundraðatal jarða getur 
verið metið sjerstaklega eftir einhverjum vissum hlunnindum, sem hafa verið til, 
eða enn eru til, og sem að engu leyti snerta það, bve miklum íjenaði jörðin 
getur framfleytt. Auk þess er jarðamatið gamalt og úrelt orðið, og getur því 
ekki komið til mála að hafa hundraðatal jarða eingöngu fyrir mælikvarða í 
þessu efni, en með orðinu jarðardýrleiki er þetta einskorðað, svo að eftir engu 
öðru verður farið.

Samkvæmt framanrituðu er það tillaga nefndarinnar, að háttv. efri deild 
samþykki frumvarpið með þessum

BREYT1NGUM:
1. Við 1. gr.

í stað orðanna »nje heldur hafa viðurkend landamerki« komi: eða 
viðurkend merki eru til um.

2. Við 4. gr.
Á eftir orðunum »matsmönnum, en« i 4. linu komi: gætt skal þess, 

að matsstórfin dragist ekki fyrir það lengur en nauðsyn krefur,
3. Við 6. gr.

Síðari málsgreinin falli burt.
4. Við 8. gr.

a) Á eftir orðinu »sameignarlandi« i 1. línu komi: og hefir eigi 
verið samið um, að hann skuli vera sjerstök eign bans.

b) Fyrir orðið »hvor« í 3. línu komi: hver.
c) í staðinn fyrir »af sameignarlandinu« i 3. linu komi: af órækt- 

uðu landi i sameigninni.
5. Við 11. gr.

í stað orðsins »landamerki« komi: merki fyrir þvi, hvernig þeir hafa 
skift landinu.



6. Við 13. gr.
í stað orðanna i niðurlagi greinarinnar »og kemur það þá ... jarðamat« 

komi: og breytist þá skattskylda jarðanna eða jarðarpartanna samkvæmt því.
7. Við 15. gr.

Á eftir orðinu »jarðardýrleika« komi: og jarðarstærð.
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