
Frá landbúnaðarnefnd.

Nú á siðari árum hefir bæði verið rætt og ritað um það, hve mikil nauð- 
syn á því væri, að sjerstök lánsstofnun væri sett á fót fyrir landbúnaðinn; hefir 
tilfinningin fyrir þessari þörf orðið því Ijósari, sem sjávarútvegurinn hefir aukist 
og orðið arðvænlegri og getað kept við landbúnaðinn með hækkuðu kaupgjaldi 
og þannig dregið til sin fjöldann af vinnuþiggjendum í landinu, landbúnaðinum 
til stórtjóns.

Vegna þessarar sívaxandi samkepni milli tveggja aðalatvinnuvega lands- 
búa um vinnukraft virðist auðsætt, að annað tveggja liggi fyrir hendi, að breyta 
mjög um búnaðarháttu, að því er snertir framsókn og efling landbúnaðarins, eða 
hann liggur i rústum eftir nokkurt árabil. En hið fyrsta til verulegra umbóta,
og það, sem þær hljóta að grundvallast á, er lánsslofnun, sem hvorttveggja veitti
í senn lán til langs tíma með lágum vöxtum og vægum afborgunarkjörum.

Mundu slik lán aðallega þrennskonar:
1. Jarðakaupaián (eignarlán), sem hvildu á jörðinni til ali-Iangs tíma, þannig 

að vextir yrðu greiddir og litil afborgun árlega.
Þessi Ián mundu einkum stafa frá jarðakaupum. arfaskiftum o. fl.,

og svarar þvi ekki til þeirra nein aukning á framleiðslu jarðarinnar, og verða 
því að skoðast sem einhliða vaxtabyrði á búnaðarafurðum. Enn fremur virð- 
ist nefndinni rjett að beina því til stjórnarinnar, að mikil nauðsyn væri á, 
að þessi Iánsstofnun veitti hagfeld lán til húsagerðar.

2. Jarðabótalán, sem veitt eru út á jörðina til þess að gera umbætur á henni, 
svo sem áveitur, uppþurkun, girðingar, nýrækt o. fl., er geta borgað sig að 
fullu eftir tiltölulega skamman tíma. Sjerkennilegt fyrir þessi lán er það, að 
til vaxtabyrðarinnar svarar aukin framleiðsla á jó.rðinni. Álit á því, bvort slíkt 
lán beri að veita, verður að byggjast á þvi, hvort hreinn ágóði af jarðabót- 
inni megnar að greiða vexti og afborgun af láninu, með öðrum orðum, bvort 
jörðin hækkar eins mikið eða meira i verði við jarðabótina en láninu nemur. 
Jarðabótalán hljóta þvi venjulegast að veitast til skemmri tima en jarðakaupa- 
lán, og það líka meðfram vegna þess, að eðli flestra jarðabóta er þannig, 
að þær ganga úr sjer meira og minna er frá liður.

Þessi lán álitur nefndin mjög nauðsvnleg og i alla staði heilbrigð, 
ef sæmilegrar fyrirhyggju er gætt. Það helsta, sem kemur til athugunar við 
þessi lán, er afstaða þeirra til skulda, er kunna að hvíla á jörðinni áður.

3. Rekstrarlán, eða lán til greiðslu á vinnukaupi, kaupa á vjelum, áburði, smærri 
jarðabótum, til kaupa á búpeningi, aðgerða á húsum o. s. frv. Slík lán 
mundu frumbýlingum og fátækum bændum einkar nauðsynleg, en fremur 
virðist sem þau lán ættu að hvíla á bóndanum, og þá frekari gagnkvæmi- 
legri (solidiskri) ábyrgð, en á jörðinni. Það er sameiginlegt með rekstrarlán- 
um og jarðabótaiánum, að til byrðanna af láninu svarar aukin framleiðsla 
á jörðinni, enda getur rekstrarlán jafnvel verið skilyrði fyrir því, að bægt sje

nm tillögu til þingsályktunar um lánsstofnun fyrir landbúnaðinn.



að framleiða, og endurgreiðslufrestur að miðast að nokkru við, til hvers þau 
eru sjerstaklega notuð.

Úr þessari fárra ára lánsþörf bænda mundu sparisjóðirnir geta að ein- 
hverju leyti bætt, og það því fremur, sem þess má vænta, að þeir eflist, en samt 
sem áður er það litt hugsanlegt, að þeir geti á nokkurn hátt fullnægt þessu mikla 
verkefni, ef í stórfeldar umbætur á búnaðinum væri ráðist. Landbændur þyrftu því 
einnig að þessu leyti að geta notið þar hagfeldrar lánsstofnunar, er rikið styddi 
með nægilegu fjármagni.

Nauðsynin fyrir þessum lánum mun viðurkend í flestum menningar- 
löndum, og það þótt auðug sjeu, en sjerstaklega virðist þörfin fyrir þau mikil i 
auðlitlu og litt ræktuðu landi. Og þegar litið er til þess, hve kostnaðurinn við 
landbúnaðarframleiðsluna hefir hækkað hin umliðnu ófriðarár, og að hinu leyti 
að búast má við, að ýmsar búsafurðir falli í verði, þá er ekki ólíklegt, að horfi 
til frekari landauðna i sveitum og einyrkjabúskapar, takist ekki að gerbreyta 
búnaðarháttum nokkuð i líkingu við það, sem er í öðrum löndum. En til slíkrar 
nýbreytni þarf mikið fjármagn, enda þótt hún gerðist á mörgum árum. Þetta 
fjármagn til jarðabóta, bygginga, verkfærakaupa o. s. frv., verður landbúnaður- 
inn sennilega, að meira eða minna leyti, að fá að sem lán. En óneitanlega
mundi affarasælast fyrir þjóðfjelagið sem slíkt að geta í þessu sem öðru
staðið sem mest á eigin fótum, og vill nefndin því leyfa sjer að benda á hinar 
helstu stoðir, er bæði hefir verið drepið á í þessu falli og hún verður áð telja 
heppilegt að renni saman, til þess að koma upp þeirri lánsstofnun fyrir bún- 
aðinn, sem nú hefir verið minst á, sem sje:

Ræktunarsjóður, að upphæð i árslok 1 9 1 7 .............................. kr. 771260,21
Kirkjujarðasjóður, — — - — — ...................................... — 815430,30
Viðlagasjóður, — — - — — ...................................... — 1730000,00
Varasjóður veðdeildanna (samanlagður ársgróði »serianna«) . . — 316118.31

Um þá viðbót, sem þá væri nauðsynleg, virðist einkum vera um tvent 
að velja, annaðhvort að hugsa sjer veðdeild starfandi áfram með nýjum flokkum 
(serium) eða útvega útlent Qe á ábyrgð ríkisins. Ef hið fyrra verður ekki gert, 
ættu varasjóðir veðdeildarflokka þeirra, sem út hafa verið gefnir, að geta komið 
að liði til útláns að meira eða minna leyti.

Þar sem mál þetta þarf marghliða og ítarlegan undirbúning, treystist 
nefndin ekki til að koma fram með beína tillögu um fyrirkomulag eða rekstur 
lánsstofnunar fyrir landbúnaðinn, en leyfir sjer, með skírskotun til þess, sem að 
ofan er sagt, að leggja til, að tillagan verði samþykt og skorað á stjórnina að 
vinda bráðan bug að því að láta undirbúa málið og koma fram með tillögur 
um það sem allra fyrst.

Alþingi, 18. ágúst 1919.
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