
45. F ran iT trp

til laga um Ræktunarsjóð  h inn nýja.

F lu tn ingsm aður: Tryggvi Þórhallsson.

1. gr.
Ræ ktunarsjóður sá, sem stofnaður var með lögum 2. m ars 1900, skal 

auk inn  eftir því, sem lög þessi mæla fyrir. T ilgangur sjóðsins er að stuðla að 
því, að rækta og byggja landið.

2. gr.
Stofnfje Ræktunarsjóðs verður:

1. R æ ktunarsjóður allur, þá er lög þessi ganga í gildi.
2. T ek ju r  af þjóðjörðum  og andvirði þeirra, sem seldar verða.
3. Tillag frá ríkissjóði, er sam svarar  þeirri upphæ ð, er R æ ktunarsjóðurinn  

hefir greitt honum  i vexti samkv. lögum 20. okt. 1905. U pphæ ð þessi sje 
re iknuð  með ren tu m  og ren tu ren tum , þangað til greiðslan fer fram. H ún 
greiðist á 3 á ru m  — fyrsta afborgun 1. júní 1925, ö n n u r  og þriðja sam a 
m ánaðardag  1926 og 1927.

4. Varasjóður 1. fl. veðdeildar, þá lokið er öllum skuldbindingum  þess flokks.
5. Af ö llum  út- og innflu ttum  vörum  skal greiða verðtoll í Ræktunarsjóð. —

Verðtollur þessi skal nem a V2 #/« árið 1925 af verði út- og innfluttra vara, 
Vi °/o árin  1926 og 1927. Eftir arslok 1927 fellur þetta ákvæði úr  gildi.

Ríkisstjórnin sjer u m  innhe im tu  gjalds þessa, eftir nánari reglum, 
er h ú n  setur um  það. Gjaldið greiðist til RæktuDarsjóðs á ársfjórðungum.

3. gr.
Pá R æ ktunarsjóðurinn  tekur til starfa samkv. lögum þessum, leggur 

rikissjóður honum  10000 kr. þrjú fyrstu árin. Úr því fer gjald þetta m inkandi um  
1000 kr. árlega, uns  það hverfur. Gjald þetta gengur til starfrækslu við sjóðinn.

Landsbank inn  læ tur s jóðnum  i tje húsnæði og trygga geymslu fyrir 
verðm æ t skjöl og fje, alt endurgjaldslaust.

4. gr.
Ræ ktunarsjóðnum  er heimilt að gefa út vaxtabrjef. Skulu þau vera 

skattfrjáls. Fau og vaxtam iðar þeirra eru  undanþegin  kyrsetningu og löghaldi, 
og greiðsla andvirðis þeirra til rjettra eigenda, eða löglegra handhafa, verður 
eigi h indruð  með neinskonar lögbanni.

5. gr.
Vaxtabrjef Ræktunarsjóðsins skulu vera skuldabrjef, er sjóðurinn  gefur 

út, og hljóða á handhafa , en nafnskrá m á þau  í bó k u m  Ræktunarsjóðsins.



Stjórn sjóðsins ákveður um  lögun og útlit brjet'anna, og ráðherra  og stjórn 
sjóðsins undirskrifa þau. F járhæ ð  þeirra skal ákveðin í reglugerð, svo og vaxta- 
hæð þeirra (framvegis) og gjalddagi vaxtanna og hvar  þá skuli greiða.

Vaxtabrjefin skulu gefin út í flokkum (seríum). Ákveður stjórn sjóðsins, 
hvenær lokið skuli hverjum  flokki. Þó skal það ætíð gert áðu r  en liðin eru 3 ár 
frá því, að flokkurinn var opnaður.  Vextir af 1. fl. vaxtabrjefum skulu vera 6°/«-

í  reglugerð skal ákveðið t im atakm ark , er innlausn  allra vaxtabrjéfa 
hvers flokks skal vera lokið. f*ó skal aldrei ákveða inn lausnart ím ann  lengri en 
30 ár, talið frá því er flokkur er opnaður.

Reglugerð fyrir Ræktunarsjóðinn setur stjórnarráðið, að fengnum til- 
lögum frá stjórn sjóðsins.

Vaxtamiðar, sem k o m n ir  eru í gjalddaga, skulu  gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum  og öðrum  gjöldum til rikissjóðs, og skulu g ja ldheim lum enn rík- 
issjóðs innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er  greiða á í ríkissjóð. .

Aldrei m á gefa út m eira af vaxtabrjefum en sem n e m u r  sexfaldri upp- 
hæð stofnsjóðs.

E f meira er gefið ú t af vaxtabrjefum en n e m u r  þeirri fjárhæð, sem 
R æ ktunarsjóðurinn  á í veðskuldabrjefum (fyrir utan stofnsjóð), þá skal géyma 
andvirði m ism unarins  i L andsbankanum , uns því verður varið til ú tlána sam - 
kvæ m t tilgangi sjóðsins.

6. gr.
R æ ktunarsjóðurinn  er undanþeginn  öllum tekjuskatti, útsvari, stimpil- 

gjaldi og öðrum  sköttum  til ríkis- og sveitarfjelaga. Svo á hann  og rjett á að 
fá ókeypis eigna- og veðbókavottorð fyrir sjálfan sig.

7. gr.
Leggja skal í varasjóð alia vexti og an n an  tekjuafgang, þann  er kann  

að verða samkv. árlegum reikningsskilum sjóðsins.
Varasjóð m á eigi nota til útlána, he ldur skal hann  geym dur og ávaxt- 

aður á tryggilegan hátt, eins og reglugerð sjóðsins mælir fyrir. Af varasjóðn- 
um m á greiða tap það, er s jóðurinn kann  að verða fyrir vegna útlána, 
m eðan til hrekkur.

Fá varasjóður er o rð inn  200000 kr., leggjast 25°/« af honum  við stofn- 
sjóðinn. Þá hann  er orðinn 300000 kr. takast aftur af ho n u m  2 5 % ,  og svo 
skal ætíð gert, þegar varasjóðurinn er orð inn  100000 kr. hæ rri en þá er siðast 
var af ho n u m  tekið (að 2 5 %  sje þá lagt við stofnsjóðinn) i hvert sinn.

8. gr.
Til trygginga vaxtabrjefum Ræktunarsjóðs er:

1. Skuldabrjef þau, er R æ ktunarsjóðurinn  fær frá lán takendum , og fje það, 
er hann  kann  að eiga í L andsbankanum  samkv. 5. gr.

2. Varasjóður Ræktunarsjóðs, samkv. 7. gr.
3. Stofnsjóður Ræktunarsjóðs, samkv. 2. gr.
4. Ábyrgð ríkissjóðs fyrir 2 5 %  af upphæ ð vaxtabrjefa í umferð.



Þegar taka þarf  til trygginga, skal það gert í þeirri röð, sem þær 
eru taldar.

9. gr.
Fje Ræktunarsjóðs m á eingöngu lána til ja rðræ ktar  (þ a r  til teljast allar 

ja rðabæ tu r ,  sem ta ldar  eru  á skýrslum  búnaðarfje laganna) og húsagerðar á 
býlum  bæ nda  og landnem a.

Öll ián, sem veitt eru, skulu  ætluð til jarðabóta  eða bygginga, er bafi 
i för m eð sjer varanlega ve rðhæ kkun  eignarinnar. Má í virðingargerð meta 
sjerstaklega þá verðhæ kkun  og miða lánsupphæ ðina  við virðingarverð eignar- 
innar, að meðtaldri verðhæ kkuninni.  Af lán inu  m á þó eigi greiða út i byrjun 
m eira en lána mætti ú t á eignina óbætta, en afganginn ja fnóðum  og endur- 
bótin er gerð og kem ur að gagni til verðhæ kkunar.

Áður en lán eru  veitt, skal vera fyrir hendi lýsing á m annvirk inu , 
kostnaðaráæ tlun  og áætiun um  arð  af endurbótinn i,  eða verðhæ kkun  vegna 
hennar. Hafi blutaðeigandi nægilegt veð til þess að geta fengið það lán, sem 
nægir til að gera ja rðabó tina  eða bygginguna, fær hann  fje útborgað, en skuld- 
b indur  sig um  leið tii að fram kvæ m a jarðabótina  eða bygginguna innan  þess 
tima, er  stjórnin telur hæfilegan, þó aldrei lengri en 5 ár, og skal þá skoðun 
fara fram  á m annvirk inu . Bresti hlutaðeiganda nægilegt veð, skal á undan  
hverri ú tborgun  fara fram  skoðun, eða bráðabirgðam at, á m annv irk inu , og 
skal aldrei meira útborgað af lán inu  en svo, að nem i 8/'s a f verði jarðeignar 
og V* af verði húseignar, að viðbættri endurbótinn i fullgerðri og í gagni, eins 
og henni er kom ið á hverjum  tíma.

10. gr.
L án  m á  veita gegn þessum  tryggingum:

a. Gegn fasteignaveði, ef eignin að áliti s tjó rnar  sjóðsins er trygging til langs 
iima. L ánsupphæ ðin  m á  aldrei fara fram  ú r  8A> h iu tum  af virðingarverði 
ja rð a r in n a r  og */» af verði húsa (samkv. 9. gr.). E f l á n  ú r  op inberum  sjóð- 
um  hvila á eigninni, m á iána til viðbótar það, sem á vantar að lánsupp- 
hæðin samtais verði 8/s af virðingarverði jarðar og V» af verði húsa.

b. Gegn afgjaldskvöð af hýlum leiguiiða með lifstiðarábúð eða erfðaábúð á 
þ jóðjörðum , k irk ju jörðum  og öðrum  jö rð u m  ríkisins, svo og á jö rðum  
sveitarfjelaga. Afgjaidskvöðin skal sam svara  árgjaldinu af láninu, og skal 
kvöðin haldast uns lánið er að fullu greitt.

c. Gegn ábyrgð sveitarsjóða eða sýslunefnda. Lán  til landnem a verða að eins 
veitt gegn ábyrgð nefndra stjórnarvalda.

L án takendur  sam kvæ m t b.-lið þessarar greinar skulu hafa rjett til þess 
að fá afgjaldskvöð þá, er þar  um  ræðir, lagða á býli sin, eftir því sem nánar 
verður ákveðið i reglugerð Ræktunarsjóðsins.

11. gr.
L án  til sýslu- og sveitartjelaga, eða trygð m eð ábyrgð þeirra, skulu því



að eins veitt, að stjórnarráðið, eða ö n n u r  yfirskipuð stjórnarvöld, þau er hlut 
eiga að máli, hafi sam þykt lán tökuna  eða ábyrgðina.

12. gr.
Verð húsa á jö rð u m  þeim, er R æ ktunars jóðurinn  tekur að veði, skal 

því að eins teljast til virðingarverðs ja rða r innar ,  að húsin  sjeu vátrygð, og 
skal R æ ktunarsjóðurinn  sjá um  vátrygginguna.

Gjalddagi á vátryggingargjöldum sje sá sami og á öð ru m  greiðslum til 
Ræktunarsjóðsins.

Vanskil á vátryggingargjöldum lántakenda e ru  háð sö m u  reglum og 
ákveðið er í 20. og 28. gr. um  vanskil á greiðslum til Ræktunarsjóðs.

. 13. gr.
Eignir þær, er R æ ktunarsjóðurinn  tekur að veði, og m at ja rðabó ta  

þeirra, er lánsupphæ ðin  er m iðuð  við, skal á kostnað lánþega virða á þann  
hátt, er n án ar  verður tiltekið í reglugerð Ræktunarsjóðsins. I reglugerðinni m á 
rneðal an n a rs  ákveða, að stjórn Ræktunarsjóðsins megi tilnefna þá m enn, er 
skuli fram kvæ m a virðingarnar. Þ ar  m á og ákveða, að gildandi fasteignamat 
skuli kom a i stað virðingar á fasteigninni, og að v irðingarverð jarðabóta skuli 
fara eftir m ati t rú n að a rm an n a  Búnaðarfjelags Islands, og söm u reglum þar 
fylgt og með m at jarðabóta i skýrslum  búnaðarfjelaganna.

14. gr.
Sjerhverri lánbeiðni skulu  fylgja m eðm æli frá Búnaðarfjelagi íslands 

og umsögn frá t rú n a ð a rm ö n n u m  þess. Svo skal lán takandi á hverjum  5 ára 
fresti, eða oftar, ef stjórn sjóðsins og Búnaðarfjelag Islands álíta þess þörf, 
sýna skirteini frá t rú n a ð a rm ö n n u m  Búnaðarfjelags íslands fyrir því, að jarða- 
bótinni eða byggingunni hafi verið vel við haldið og að veðið hafi eigi rý rn -  
að. N ánari ákvæði um  þetta skulu  sett i reglugerð.

15. gr.
Minstu lán úr  Ræktunarsjóði sku lu  vera 300 kr. L ánsuppbæ ð út á ein- 

stakar fasteignir m á eigi fara fram ú r  25000 kr., eða gegn afgjaldskvöð á ein- 
staka fasteign 10000 kr., nem a sjerstakar ástæður sjeu fyrir hendi. Þó aldrei 
meira en 25000 kr.

Lánstím inn  m á vera:
a) 5 ár. Til m atjurtagarða.
b) 11 ár. Til girðinga, veitugarða, vatusveituskurða og fram ræslu  vegna

áveitu.
c) 20 ár. Til tún ræ k ta r  og fram ræslu  vegna hennar,  ábu rðarhúsa  og

hlaða, ibúðar- og peningshúsa, alt ú r  steini m eð járnþaki.
L án  undir  staflið a—b endurgreiðast m eð jafnri upphæ ð  árlega, en 

þau  undir  staflið c sjeu a fborgunarlaus  fyrstu 4 árin, en endurgreiðist siðan 
m eð jafnri upphæ ð árlega (þar  f talið afborgun , vextir og a n n a r  kostnaður).



16. gr.
Lán þau, er R æ ktunars jóðu iinn  veitir, m á  hann  greiða eftir vali hans 

sjálfs í peningum  eða vaxtabrjefum, eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi heíir 
rjett til að heimta, að R æ ktunarsjóðurinn  annist um að kom a vaxtabrjefunum 
í peninga, svo sem þau ganga best, en borga verður h an n  kostnað þann, sem 
af því leiðir, svo og afíöll.

Stjórn sjóðsins getur samið um  sölu vaxtabrjefa fyrirfram, eftir því sem 
þörf krefur, og boðið þau opinberlega alm enningi til kaups, ef með þarf, enda 
sam þykki s tjórnarráðið sölu þeirra.

17. gr.
Allir bankar, bankaú tibú  og sparisjóðir í landinu  skulu  skyldir að hafa 

vaxtabrjef R æ ktunarsjóðsins til sölu án sjerstaks endurgjalds og hafa auglýsingu 
um  það í afgreiðslum sínum , eftir þvi sem  stjórn sjóðsins ákveður. Reiknings- 
skil fyrir andvirði seldra brjefa skulu  þeir gera eftir ákvæ ðum  stjó rnar Rækt- 
unarsjóðsins. Svo eru og h inar  söm u stofnanir skyldar til að annast án  end- 
urgjalds ú lborganir  á lánum  úr Ræktunarsjóði, eftir ákvæ ðum  stjó rnar sjóðs- 
ins, ef nægir peningar tilheyrandi Ræktunarsjóði eru fyrirliggjandi hjá þeim, 
og gera reikningsskil eftir því, sem stjórn sjóðsins ákveður.

18. gr.
Verði eigendaskifti að fasteign, sem er veðsett Ræktunarsjóði, eða sem 

afgjaldskvöð hvílir á til tryggingar láni ú r  Ræktunarsjóði, þá er stjórn sjóðsins 
heimilt að heim ta lánið endurgreitt að fullu, eða að n o k k ru  leyti, ef henni 
þykir ástæða til.

19. gr.
Vilji m aður, vegna ábúendaskifta, taka að sjer greiðslu á láni annars  

m anns  úr  Ræktunarsjóði, þá skal h a n n  leita sam þykkis  s tjó rnar sjóðsins um  
það og senda beiðni um  það ásamt þeim skilrik jum , er tiltekin verða í reglu- 
gerðinni, fyrir næsta gjalddaga á a fb o rg u n u m  og vöxtum  lánsins, ásam t öðr- 
um  gjöldum.

20. gr.
L án u m  þeim, er R æ ktunarsjóður veitir, m á  ekki segja upp, m eðan 

lánþegi gegnir að öllu skyldum  þeim, er hann  hefir undirgengist. E n  ef á- 
kvæðisgjöld hans verða eigi greídd á r je ttum  gjalddaga, eða veðið gengur úr  
sjer, svo að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða falli á veðið 
skattar eða gjöld, er ganga fyrir k röfum  Ræktunarsjóðs, eða nýr eigandi eða 
ábúandi vanræ kir  að taka lánið að sjer, er  stjórn Ræktunarsjóðsins heimilt 
að telja eftirstöðvar Iánsins k o m n ar  i gjalddaga án  uppsagnar.

21. gr.
S ku ldunau ta r  Ræktunarsjóðs skulu  grfeiða vexti, a fborganir  og tillag til 

að borga kostnað við sjóðinn í einu lagi, með jafnri upphæ ð samtals hvern



gjalddaga (sbr. 15. gr.). Pó eru lán þau, sem veitt eru til 20 ára, a fbo rgunar-  
laus fyrstu 4 árin.

Hver lántakandi skal greiða V^/o a f lánsupphæ ð sinni i varasjóð, um 
leið og h an n  tekur Iánið.

Árlegt tillag til að borga kostnað við sjóðinn er Vs°/o af upphæ ð láns- 
ins eins og það var fyrir hvern  gjalddaga. Á ákveðnum  gjalddögum m á hver 
lántakandi, án undangenginnar uppsagnar, greiða aukaafborgan ir  af skuld 
sinni, þó eigi m inna en 100 kr. í einu, eða endurborga  hana að öllu leyti. 
Gjald þelta m á  h an n  greiða m eð vaxtabrjefum Ræktunarsjóðsins, eftir nafn- 
verði þeirra. Á öðrum  tim um  árs m á  og borga lán að fullu, ef stjórn Rækt- 
unarsjóðsins sam þykkir. Þó þvi að eins, að það sje s jóðnum  að skaðlausu.

22. gr.
Á fborgunum  þeim og endurborgunum , sem  greiddar eru í peningum  

á hverjum  gjalddaga af lánum  þeim, sem veitt hafa verið vegna sölu vaxta- 
brjefa, skal varið til að innleysa vaxtabrjef þau, er R æ ktunarsjóðurinn  hefir 
gefið út, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir um sjón  m eð og fram fer í 
viðurvist tveggja m anna. A nnan  kveður stjórnarráðið  til þess, h inn  stjórn 
sjóðsins. Þá er hlutkesti hefir farið fram, skal auglýsa m eð 9 m ánaða fyrir- 
vara tö lu rnar  á vaxtabrjefum þeim, er upp  hafa kom ið til innlausnar, og á 
hverjum  gjalddaga þau  verði útborguð. N ánari ákvæði um  auglýsingar þessar 
skal setja i regíugerð Ræktunarsjóðsins. Má og á þann  hátt og m eð þeim fyr- 
irvara , er áður segir, innleysa vaxtabrjef í stærri stíl.

23. gr.
H andhafar eða eigendur vaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta gegn 

því að afhenda þau  með vaxtam iðum , er þeim fylgja, fengið ú tborgaðan höf- 
uðstól þeirra  á ákveðnum  gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfuð- 
s tó lnum  upp  frá þvi.

24. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem kom ið  er i gjalddaga til ú tborgunar, renn- 

u r  i varasjóð Ræktunarsjóðs, sje þess eigi vitjað innan  20 ára frá gjalddaga.
25. gr.

N ú glatast vaxtabrjef, sem nafnskráð  e r  i b ó k u m  Ræktunarsjóðs, og 
getur þá stjórn sjóðsins á kostnað eiganda innkallað  handhafa  brjefsins með 
12 m ánaða fyrirvara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar s innum  samfleytt í 
blaði þvi á íslandi, er flytur op inberar  auglýsingar, og i R íkistíð indunum  i 
R aupm annahöfn . E f enginn gefur sig fram með brjefið í tæka tið, getur stjórn 
Ræktunarsjóðsins útgefið banda  h inum  skráða eiganda nýtt vaxtabrjef, með 
söm u upphæ ð og það, er glataðist, án þess n o k k u ra n n a r ,  er vaxtabrjefið kann  
að hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á h en d u r  sjóðnum . Um ógild- 
ing annara  vaxtabrjefa fer sem a lm enn  lög m æla fyrir.



26. gr.
Vaxtabrjef þau, er innleyst hafa verið m eð hlutkesti, eða hafa verið 

no tuð  til afborgana af lánum , m á eigi fram ar setja í veltu, heldur ónýta þau 
und ir  eins, ásam t vaxtam iðum  og stofnum  (talons) þeirra, á þann hátt, að 
þau m eð þvi verði ógild, og leggja þau  til geymslu í fjárhirslu Ræktunarsjóðs, 
og skal svo við lok uæsta reikningsárs b renna  þau  i viðurvist endurskoðenda, 
ásam t vaxtam iðum  þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

27. gr.
Vaxtam iðar og vaxtabrjef, sem kom in  eru  i gjalddaga, skal borga út af 

Ræktunarsjóði i Reykjavik. í  reglugerð sjóðsins m á  ákveða, að útborganir 
þessar fari einnig fram  annarsstaðar.

28. gr.
Þegar lán er kom ið i gjalddaga (sam kv. 20. gr.) hefir Ræktunarsjóð- 

urinn  heimild til að láta selja veðið við op inbert uppboð, án  undanfarins 
dóm s, sá tta r  eða fjárnáms, samkv. ákvæ ðum  i tilskipun um  fjárráð óm ynd- 
ugra 18. febr. 1847, 10. gr., eða láta leggja Ræktunarsjóði það ú t til eignar, ef 
þörf er á. R æ ktunarsjóður þarf ekki að láta neinn  vera fyrir sína hönd  við 
uppboðið, og skal þ a r  ekki taka m ótm æ li sku ldunau ts  til greina, nem a þau 
sjeu auðsjáanlega á rö k u m  bygð, og eigi er be ldur hægt að stöðva eða ónýta 
uppboðið m eð ne inskonar dómsskoti.

R æ ktunarsjóðurinn  befir aflur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin  sje rjett 
og kom in i gjalddaga, og sku ldunau t er frjálst að höfða m ál til endurgjalds á 
öllu þvi, er bann  hefir skaðast á uppboðinu , og öllum m álskostnaði að 
skaðlausu.

R æ ktunarsjóður getur löglega sam ið svo um við sku ldunau ta  sina, að 
uppboð  á veðsettum fasteignum megi fara fram i skrifstofu uppboðshaldara.

29. gr.
Fje óm yndugra  m anna  og opinberra  stofnana og sjóða, þ a r  á meðal 

Viðlagasjóðs, Kirkjujarðasjóðs og Bjargráðasjóðs, m á  verja til að kaupa vaxta- 
brjef Ræktunarsjóðsins, en þó eigi bæ rra  verði en nafnverð þeirra  er.

E rlend  lifsábyrgðar- og brunabótafjelög, er reka starfsemi hjer á landi, 
skulu skyld, ef þess er óskað, að kaupa  vaxtabrjef Ræktunarsjóðs með nafn- 
verði fyrir að minsta kosti 10% af innborguðum  iðgjöldum árs  hvers.

Sömuleiðis er L andsbanka íslands skylt að kaupa  m eð nafnverði, ef 
stjórn Ræktunarsjóðs æskir og s jóðurinn  hefir þess þörf, vaxtabrjef fyrir alt 
að 100000 kr. árlega, þar til þeirri u p phæ ð  er náð, er lög um  stofnun búnað- 
arlánadeildar frá 4. júní 1924 mæla fyrir, að L andsbank inn  skuli leggja bún- 
aðarlánadeildinni til.

30. gr.
Ræktunarsjóði skal s tjórnað af þ rem  m ö n n u m . Skulu þeir skipaðir af 

ríkisstjórninni, eftir tillögum Búnaðarþings.



31. gr.
' Stjórnin hefir alla um sjón  með starfsemi sjóðsins. H ú n  skiftir m eð sjer 

störfura og ræ ð u r  s tarfsm enn sjóðsins. L aun  fo rm anns skulu vera 800 kr., 
meðstjórnenda 500 kr. hvors. Við launin bætist dý r tiðaruppbót eftir söm u 
reglum og aðrir starfsm enn rikisins hafa.

32. gr.
Reikningar Ræktunarsjóðsins skulu  endurskoðaðir  af m ö n n u m , er rik- 

isstjórnin tiinefnir, og getur hún  hvenæ r sem er krafist allra upplýsinga um 
bag sjóðsins.

33. gr.
Verði rikisveðbanki s tofnaður sam kvæ m t lögum 27. jún i 1921, má 

sameina Ræktunarsjóðinn honum , ef nauðsyn  krefur, og verður hann  þá áfram 
sem sjerstök deild og heldur áfram starfsemi sinni m eð óskiftum rjettindum , 
nem a annað  jafngilt frá bankans hendi komi i staðinn.

N ánari ákvæði um , hvernig þessu skuli fyrir komið, skal gera með
lögum.

34. gr.
R æ ktunarsjóðurinn tekur til starfa sam kvæ m t lögum þessum 1. jún i

1925.
35. gr.

Með lögum þessurn eru úr  gildi n u m in  lög um  Ræktunarsjóð  2. m ars 
1900. Breyting á söm u lögum, 20. okt. 1905 og 14. nóv. 1917, E n n frem u r  önn- 
ur lög, er kom a i bága við lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .
F ru m v arp  þetta er samið af nefnd þeirri, er Ðúnaðarfjelag íslands skip- 

aði á síðastliðnu hausti til þcss að gera tillögur um  lánsstofnun til stuðnings 
ræ k tun  og bygging landsins. Um einstök atriði frum varpsins vísast til grcinar- 
gerðar þeirrar nefndar, sem er á þessa leið:

Eftir að hafa athugað nákvæm lega allar ástæ ður hjer á landi viðvikj- 
andi lánveitingum til ja rðyrk juum bóta ,  og sjerstaklega um  reynslu  þá, er fengist 
hefir með lánsstofnanir þær, sem aðallega hafa haft þann  tilgang að bæta 
lánskjör bæ nda og styðja að ræ k tun  og bygging landsins, svo sem var með 
stofnun Landsbankans, veðdeildarinnar, lögum um  rík isveðbanka og lögum 
um  búnaðarlánadeild  við L andsbankann , — höfum vjer kom ist á þá skoðun, 
að engin af þessum ráðstöfunum  hins op inbera  hafi náð  tilgangi s inum : þeim, 
að styðja verulega að því. að ræ kta  og byggja landið.



F ram k v æ m d irn a r  hafa verið litlar hjá þeim, er peningaráð  hafa haft, i 
þessum tilgangi, og pappirslög hafa til þessa að sjálfsögðu verið gagnslaus. 
Sú stofnun, sem af veikum mætti heíir stutt að ræ k tun  landsins, er R æ ktun- 
arsjóðurinn. H ann  liefir unnið í rjetta átt og orðið m örgum  að liði. Sá sjóður 
hefir he ldur eigi tapað neinu fje á lánveitingum sinum , og er það sönnun  þess, 
að lán til ja rð ræ k ta r  eru tryggari en flest ö n n u r  lán.

Að öllu þessu a tbuguðu ræ ð u r  nefndin eindregið til, að kom ið  verði 
upp sjeistakri lánsstofnun, er hafi það hlutverk einungis, að stuðla að þvi, að 
rækta  og byggja landið. Vjer álitum þvi, að það liggi hendi næst að auka  og 
efla Ræklunarsjóðinn, svo hann  verði þess u m k o m in n  að bæta ú r  hinni b rýnu  
lánsþörf bænda.

L and  vort er lítt ræktað, en um bótam ögule ikarn ir  eru m ik l i r ; meiri 
en vjer vitum og hlutfallslega meiri en hjá n ág rönnum  vorum . Vjer erum  
sjálfstætt ríki. Sómi vor og heiður byggist á þvi, að vjer ræ k lu m  og byggjum 
landið, svo að það gefi oss og niðjum  vorum  lífsskilyrði, sem m enning  og 
m anndáð  heim ta af þjóð, sem er á framfaravegi, og sem þykist vera af góðu 
bergi brotin.

Til þess að ná þessu takm arki þarf stuðning alþjóðar. E inn  aðalliður 
í þeirri viðleilni er hentug lánsstofnun fyrir þá, sem vilja ræ kta  og byggja 
landið. Grundvöll að þeirri stofnun vill nefndin leggja m eð tillögum sinum. 
Þetta er sú hugsjón, sem  fyrir oss hefir vakað.

Viðvikjandi h inum  sjerstöku greinum  frum varpsins leyfum vjer oss 
að taka fram : '

1. gr.
Nefndinni er það ljóst, að fje það, sem R æ ktunarsjóður hefir nú  yfir 

að ráða, er of lítið til að geta fullnægt þeim kröfum , sem gerðar verða til 
hans. Þess vegna b rýn  nauðsyn  að efla hann. Ýms ákvæði í f rum varp inu  miða 
i þessa átt. Starfssvið sjóðsins æ tlum st vjer til, að sje lánveitingar til að ræ kta  
og byggja landið. Á það verður að leggja aðaláhersluna, þar til s jóðurinn fær 
m eira starfsfje.

2. gr.
Það er nauðsynlegt, að R æ ktunarsjóðurinn  eignist tö luvert stofnfje, sem 

árlega geti aukist, svo veltufje sjóðsins geti vaxið á r  frá ári. Aðeins á þann  
hátt getur R æ ktunarsjóðurinn  leyst það hlutverk, sem  h o n u m  er ætlað að vinna.

Stofnfjeð er hægt að auka  á ým san  hátt. Vjer ben d u m  á þæ r leiðir, 
er oss hafa hugkvæm st heppilegastar, en þæ r eru :
1. R æ ktunarsjóðurinn  er að sjálfsögðu aðalstofnljeð. H ann  er stofnaður með 

því sam a augnamiði, sem þessi sjóður á að vinna að. Við árslok 1923 
var þessi sjóður 963456 kr. Mikið af þessu fje er fast í veðskuldabrjefum, 
sem endurgreiðast sm átt og smátt. Þetta fje n æ r  þvi skam t, en til stuðn- 
ings kom a  eftirfarandi tekjuuppsprettur.

2. Þá g rundvöllurinn  var lagður að R æ ktunarsjóðnum  árið 1900, var ætlast 
til, að andvirði allra seldra þjóðjarða frá 1883 rynn i i sjóðinn. Þetta hefir



einnig verið reglan siðan. Nefndin er fyllilega sam þykk  þessari stefnu, en 
vill ganga feti lengra og láta sjóðinn strax njóta þeirra tekna, sem eru 
af óseldum  þjóðjörðum . Sam kvæ m t skýrslu stjórnarráðsins er tala óseldra 
þjóðjarða 155, en virðingarverð þeirra er um  800000 kr. sam kvæ m t fast- 
e ignamatinu.

Afgjöld þjóðjarða rý rna  nú  að sjálfsögðu í bráð, þar  eð m argir 
landsetar m u n u  nota sjer h lunnindi þau, er ja rðræ ktarlög in  bjóða, og vinna 
af sjer landskuld ir  í ja rðabó tum .

T ekjur og andvirði seldra þjóðjarða te lur nefndin hvergi betur 
komið en i Ræktunarsjóði.

3. Sam kvæ m t stofnlögum Ræktunarsjóðs áttu allir vextir að leggjast við sjóð- 
inn. E n  lög frá 20. okt. 1905 m æla aftur svo fyrir, að R æ ktunarsjóðurinn  
greiði árlega til landssjóðs 3°/o af andvirði þjóðjarða, er seldar verða eftir 
árslok 1905.

Með þessu er h inum  upprunalega tilgangi raskað, og virðist nefnd- 
inni þvi rjettmætt, að rikissjóður cndurgreiði Ræktunarsjóði þessa upp- 
hæð. Við árslok 1923 var R æ ktunarsjóðurinn  búinn  að greiða rikissjóði 
í vexti 225286 kr. Þ a r  við bætist svo ren tu r  og ren tu ren tu r ,  sem alt ætti 
að endurgreiðast til Ræktunarsjóðs.

Vjer gerum  ráð fyrir, að gjald þetta endurgreiðist á 3 árum . Mætti 
vera 5 —6 árum , ef hen tugra  þætti.

4. Varasjóður 1. fl. veðdeildar ætlast nefndin til, að renni i Ræktunarsjóð, þá 
lokið er öllum skuldbindingum  þess flokks. Veðdeildin var  stofnuð sjer- 
staklega m eð þvi augnamiði, að bæta lánskjör bænda. Virðist þvi eigi til 
mikils mælst, þótt R æ ktunarsjóður fengi u m ráð  yfir varasjóð 1. fl. veð- 
deildar. Við árslok 1923 var sá sjóður 140830 kr.

5. Verðtolli þeim, er nefndin leggur til að settur verði og renni í R æ ktunar-  
sjóð, m u n  m örgum  við lausiega a thugun risa hugur við; nóg sje af skött- 
um  og skyldum  áður. Þetla v iðurkennir og nefndin fúslega. E n  m arkm ið  
Ræktunarsjóðs er að stuðla að þvi að ræ kta  og byggja landið. Þetta m ark- 
mið er svo fagurt og háleitt, að styðja að þvi, að klæða fósturjörðina á 
ný, sem hefir verið rú in  og ræ nd, að allir sannir  ís lendingar m u n u  fús- 
lega leggja fram  þann  skerf, sem tillögur nefndarinnar leggja þeim á herðar. 
Vjer viljum kom a upp  öflugri stofnun, sem styður að því, að vjer náum  
takm ark inu , scm útvegar öllum þeim, sem vilja leggja hönd  á plóginn, 
— ræ kta  og byggja landið — starfsfje með hagfeldum kjörum . E kkert  af 
þessu fje á að vera eyðslueyrir. Það á að aukast, svo að með ári hverju 
verði m eira og m eira fje til um ráða , svo að u m b æ tu rn a r  og ræ ktunin  
geti aukist frá ári til árs.

Aðeins á þennan  hátt verður land vort ræ ktað  og bygt, og þá 
taka niðjar vorir við landinu  í belra ástandi en það var áður. Þetta m un  
styðja að vellíðan þeirra og hvetja þá tii a torku  og dugnaðar við ræ k tun  
og aðrar fram kvæ m dir fósturjörðinni til viðreisnar. Sliku m arkm iði sem 
þessu verður eigi náð nem a með sam einuðum  kröftum . Vjer b in d u m  oss 
að visu b y rðar  á herðar, en þæ r by rða r  eiga að vera Ijettar að bera, því



þæ r eru, ef þetta næ r fram að ganga, einn þá ttu r  i viðreisnarstarfi þjóðar 
v o rra r  og búa  í baginn fyiir eftirkom endurna.

Nefndinni hefir eigi hugkvæm st annað  einfaldara ráð en þessi 
verðtollur til þess að afla R æ ktnna is jóðnum  fjár, sem n o k k ru  nemi, og gefa 
öllum tækifæri til að leggja sinn skerf til þessarar stofnunar. E f þing og 
stjórn sjer aðra vegi heppilegri, og sem gefa sjóðnum  likar tekjur og þetta 
m un  gera, teljum vjer tilgangi vorum  náð.

Þessi skattur er eigi mjög þungbær. T ö k u m  dæm i til skýringar:
E f rúgm jöls tunnan  kostar 50 kr., þá hæ kkar  verð hennar  um 25 

aura, eða lítið eitt m eira en hálfan eyri á hvert rúgbrauð. Þetta þó að- 
eins fyrsta árið eftir að verðto llurinn  er lagður á; hálfu m inna  næstu árin. 
Segjum að k jö ttunnan  sje seld á 200 kr. — þá þarf  að greiða 1 kr. í verð- 
toll, eða 127* eyri fyrir kjöt af einum  dilk, — hálfu m inna  með V4 <Y°'

E f eitt sk ippund  af fiski kostar um 200 kr., verður þar um sam a 
gjald  að ræða og af k jö ttunnunni.

Ef 1 kg. af kaffi kostar 3 kr. og 1 kg. af sykri 1 kr., bæ kkar toli- 
u r inn  verðið hlutfallslega um  1.5 og 0.5 aura  á kg. fyrsta árið; næstu ár 
hálfu m inna.

Þannig mætti telja dæ m in  áfram, sem m u n u  færa oss heim  sann- 
inn  um , að flestum eða öllum er skattur þessi vel kleifur, sem annars  
hafa til hnifs og skeiðar. Þyngst k em u r  þetta gjald n iður á framleiðend- 
u m  sjávarafurða, sem nú  m u n u  þó þurfa að bera allmikla skatta, en vjer 
treystum  veglyndi allra, að þeir sjái eigi ofsjónum yfir því, þótt þeir þurfi 
eitthvað að láta af  hendi rakna  til þessa augnamiðs. Oss finst, að þetta 
ætti að vera tilfinningamál fyrir þjóðina. Viljum vjer eigi allir h lynna að 
því, sem  oss er kæ rt?  Hver sjer t. d. ofsjónum yfir þvi að fæða og klæða 
barn ið  sitt eða leita því heilsubótar, ef sjúkt er, og styrkja það áfram til 
m enningar og þroska? Oss þykir öllum vænt um  eitthvað, og viljum þá 
gera þvi svo vel til, sem vjer höfum efni á.

Hjer er það hún  m óðir vor, fósturjörðin, sem í hlut á. Æ tti  það
eigi að vera öllum Ijúft að styðja að því, að hún  fái betri búning, svo
klæðin hennar  verði fegurri og haldbetri en n ú ?  Og vjer m egum vera
vissir um , að h ú n  launar b ö rn u m  sinum  þennan  klæðuað, gefur þeim ú r  
skauti. sinu mareföld gæði, sem verða þeim til ánægju og blessunar.

Þessi tillaga vor byggist því á þeirri trú  vorri, að allir vilji styðja 
að viðreisn fósturjarðarinnar, taka fúslega hina litlu bvrði, sem þetta leggur 
þeim á herðar, án möglunar, því íslendingar viljum vjer allir vera.

1 staðinn fyrir verðtoll gat verið spursm ál um, að rikissjóður legði 
Ræktunarsjóði til allmikið fje. En vjer höfum  frem ur kosið oss þessa leið, 
að gera fjársöfnun þessa að sjálfstæðu atriði, svo að h ú n  þannig yrði al- 
m enn  og minnisvarði núverandi kynslóðar um  hugarþel hennar til Fjall- 
konunnar.

3. gr.
Þá peningastofnun sem þes§i er að kom ast á laggirnar, þarf hún



stuðning. Það fjárframlag, sem farið er fram á, er i rauninni lítið og tekur 
fljótt enda.

Þá er gert ráð fyrir, að sjóðurinn  fái húsnæði hjá L andsbankanum . 
Þetta eru bræðrastofnanir.  Því náttúrlegt, að L andsbank inn  veiti s inum  yngra 
b ró ð u r  húsnæði endurgjaldslaust, þar eð hann  hefir af m iklu að miðla.

4. gr.
Til þess að auka  starfsfje Ræktunarsjóðs, á lítur nefndin nauðsynlegtt 

að honum  sje leyft að gefa út vaxtabrjef, og að þannig sje um  hnú tana  búið,
að vaxtabrjef þessi sjeu vel trygð, njóti ým sra  h lunn inda  og beri sæmilega
háa vexti. Gerir nefndin sjer þá von um, að gangverð þeirra verði nafnverð 
og að brjefín verði auðseljanleg, svo Ræktunarsjóð þurfi eigi að skorta  fje.

5. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru  að mestu þau  söm u og í r íkisveðbanka- 

iögunum.
Þó eru hjer ákvæði um, hve vextir skuli háir  af  1. fl. vaxtabrjefunum , 

sem út verða gefin. Verið getur, að vextir þessir — 6ff/o — þyki háir, en út- 
lánsvextir ban k an n a  eru nú  8°/o eða meira, og það, sem fyrir nefndinni hefir 
vakað, er að brjefin geti selst með nafnverði. Þá verða lánin  í rau n  og veru
ódýrari — þó vextir sjeu háir  — en ef mikil afföll eru af brjefunum .

Vextir bjer eru nú  vonandi á hám arki, og fara þvi væntanlega lækk- 
andi. Að sjálfsögðu verður 1. fl. vaxtabrjefa eigi lialdið lengur o p n u m  en 
þangað til vextir lækka, svo að hægt sje að selja 2. fl. vaxtabrjefa með lægri 
vöxtum, án  afíalla.

Gert er  ráð fyrir, að gefa megi út sexfalda upphæ ð  stofnsjóðs í vaxta- 
brjefum. Veðdeildin hefir einnig haft leyfi til að gefa út sexfalda upphæ ð i 
bankavaxtabrjefum , miðað við tryggingarfjeð, en í rík isveðbankalögunum  e r  
gert ráð fyrir áttfaldri upphæð.

Nefndin álítur, að vaxtabrjef R æ ktunarsjóðsins sjeu vel trygð, þ a r  eð 
aðallega er lánað út á jarðeignir i landinu, og aldrei lánað hæ rra  en s/s af 
virðingarverði.

6. gr.
Fyrir  R æ ktunarsjóðinn er gert ráð fyrir l ikum  rje ttindum  og venja er 

til með slikar peningastofnanir.
7. gr.

Nefndin vill, að kom ið sje upp  öflugum varasjóði, sem  tekið geti þau 
skakkaföll, er s jóðurinn  kann  að verða fyrir. Þvi er ætlað, að allar tekjur 
sjóðsins, vextir og annað, renni i varasjóð. í  siðari hluta gre inarinnar er gert 
ráð  fyrir, að nokkuð  af varasjóðnum  leggist við stofnsjóð, þá h an n  hefír náð 
þeirri upphæð, er tryggileg virðist vera.



8. gr.
Þ arf  vart skýringa.
Ákvæðið um  25% ábyrgð rikissjóðs er tekið eftir frum varpi s tjórnar- 

innar  um  jarðræ ktarflokk  við veðdeild L andsbankans.
9. gr.

Nefndinni er um hugað  um, að fje það, sem R æ ktunarsjóðurinn  hefir 
til um ráða , kom i að verulegum no tum , svo ræ k tu n  landsins verði aukin  og 
býli bygð upp. Að þessu miða ákvæði þessarar greinar. Það er ætlast til, að 
áæ tlun verði gerð um  sjerhverja um bót. R æ ktunarsjóðurinn  ætti að gefa út 
eyðublöð, þar  sem ástandi og upplýsinga er óskað um  sjerhvert verk. Með 
þessu verða u m b æ tu rn a r  be tur  und irbúnar ,  og því líklegra, að þær kom i að 
tilæ tluðum  notum .

10. gr.
Þarf  ekki skýringa við.
Það, sem vakir fyrir nefndinni, er að h lynna sem mest að ræ ktun  

landsins, en til bygginga ætti ætið að veita takm arkað  fje, nem a þvi að eins, 
að ræ k tu n  sje gengin á undan.

Eigi ætti að lána tje til bygginga, sem k y n n u  að bera jörðina ofurliði.
11. gr.

Þessi ákvæði eru tekin eftir rikisveðbankalögunum .
12. gr.

N ým æli er það, að R æ ktunarsjóðurinn  skuli sjá um  vátrygging húsa 
þeirra, sem vátrygð eru  m eð jarðeignum . Nefndin hyggur, að þetla geti verið 
tryggilegra fyrir sjóðinn og til hagræðis fyrir hlutaðeigendur.

13. gr.
í  reglugerð er ætlast til, að nánari ákvæði kom i um  efni þessarar 

greinar, og þar sje um  búið sem haganlegast og tryggast, bæði fyrir sjóðinn 
og lántakendur.

14. gr.
Hjer er gert ráð  fyrir, að Búnaðarfjelag ís lands gefi R æ ktunarsjóðnum  

álit sitt um  h inar  fyrirhuguðu um bæ tur,  og segi til um  hvernig ræ k tun inn i 
sje viðhaldið. Sam kvæ m t ja rð ræ k ta r lögunum  hefir Búnaðarfjelagið trúnaðar-  
m enn  um  land  alt, sem mæla allar ja rðabæ tu r,  og kom a þvi árlega á hvert býli á 
landinu, þ a r  sem eitthvað er un'nið. Auðvelt ætti því að vera fyrir B únaðar-  
Qelagið að leysa verkefnið af hendi. E n  vitanlega verður að gera þæ r kröfur 
til t rú n að arm an n an n a ,  að þeir sjeu starfi sínu vaxnir.

15. gr.
Nefndin hefir sett hám ark  lána út á einstaka eign 25000 kr., en gegn



afgjaldskvöð ÍOOOO kr. Nefndin álitur, að varhugavert sje að setja þungar 
kvaðir á ja rð ir  leiguliða, og því eigi reglan að vera sú, að lána eigi m eira en 
10000 kr. Ef um  stórar jarðeignir  er að ræ ða  og sjerstakar ástæ ður mæla með, 
tn á  þó lána a lt að  25000.

L ánstím ann  hefir nefndin sett 5—20 ár.
M örgum m u n  þykja þessi lánstími of stuttur, en fjnir nefndinni hefir 

vakað, að þar  eð vextir eru  n ú  liáir, þá þurfi að fara varlega i að ráðast í 
s tór fyrirtæki og binda m eð því e f tirkom endunum  byrðar á herðar. E f vextir 
iækka, m yndi mega lengja lánstim ann.

Hinsvegar álftur nefntKn, að stutt og Iftil lán geti oft kom ið að. mikl- 
um notum. Þau auka mest starf, og koma því fleirum að gagni.

16. gr.
Þ a rf  engra skýringa.

17. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru  tekin eftir frum varp i s t jó rnarinnar um  

jarðræktarflokk við veðdeild Landsbankans. Virðist þetta rjettmætt, þar  sem 
bjer e r  að ræ ða  u m  þjóðþrifamál.

18. og 19. gr.
Ákvæði þessara greina miða að þvi, að R æ ktunarsjóðurinn  hafi jafn- 

góða tryggingu, þó eigendaskifti verði.
20. gr.

Þarf eigi skýringa.
21. gr.

Auk V * 0/o árgjalds, sem búast m á  við, að gangi til kostnaðar við sjóð- 
inn, gerh* þessi grein ráð  fyrir, að lán takendur  greiði V *c/o af lánsupphæðinni, 
u m  leið og lánið er tekið, sem renni i varasjóðinn. L án tak en d u r  m u n a r  það 
fitlu, þ a r  eð þetta  e r  að eins greitt einu sinni, en varasjóði verða það tölu- 
verðar tekjur.

22., 23., 24., 25., 26„ 27. og 28. gr.
Hafa inni að halda lik ákvæði og venjulegt e r  í lögnm um  sam skonar 

lánsstofnanir og hjer er um  að ræða.
29. gr.

H jer eru  sett ákvæði, sem m iða að þvi, að trýggja sölu vaxtabrjefanna, 
fyrst og fremst með þvi, að fje óm yndugra  m an n a  og opinberra  stofnana megi 
verja að k au p a  vaxtabrjef R æ ktunarsjóðs.

Þá e ru  ákvæði nm . að erlend lifsábyrgðarfjelög og brunabótalje lög  skuli 
skyW, ef þess er óskað, að kaupa  vaxtabrjef fyrir Vi* h lu ta  af iðgjöldum sinum , 
sem goldin eru  bjer á landi.



Þetta ætti að vera fjelögunum ljúft. Þau þurfa að ávaxta fje hjer á 
landi, og óvist, að það verði gert á annan tryggari hátt.

Þá eru ákvæði um , að L an d sb an k an u m  sje lögð h in  sam a skylda á 
herðar, í sam ræ m i við lög um  stofnun búnaðariánade ildar  við Landsbankann, 
frá 4. jún i  1924.

Nefndin álitur, að b an k an u m  sje það ljúft, að losna á þennan  hátt við 
þá kvöð, sem lög um  búnaðarlánadeild  leggja ho n u m  á herðar, enda eru þessar 
100000 kr., sem ætlaðar eru til kaupa  á vaxtabrjefum, lítill bluti af venjulegum 
árstekjum bankans, og einnig lítill bluti af  núverandi varasjóði bankans. En 
þetta yrði tö luverður stuðningur fyrir R æ ktunarsjóð, e inkum  í fyrstu, m eðan 
sjóðurinn  er að eflast.

30. og 31. gr.
Stjórn Ræktunarsjóðs m u n  eigi þykja há launuð. E n  nefndin gerir ráð 

fyrir, að störfin verði eigi mjög mikil fyrst um  sinn. Það m yndi nægja, að 
sjóðurinn  væri op inn  einu sinni til tvisvar á viku. Starf þetta ætti að vera 
heiðurs og trúnaðarstarf.  Menn þeir, sem því gegndu, m y n d u  væntanlega 
hafa öð rum  störfum að gegna og taka þ a r  laun  fyrir. Þessi borgun  m yndi 
þvi nægja i bráð. Síðan er hægt að gefa launaviðbót, ef ástæða þykir til og 
starfið vex og þar  m eð tekjur sjóðsins.

32. gr.
Með ákvæ ðum  þessarar greinar vildi nefndin búa  sem best um  alt 

eftirlit m eð sjóðnum .
33. gr.

Nefndin ráðgerir, að R æ ktunarsjóðurinn  verði eitt af óskabörnum  þjóð- 
arinnar. Lög um  ríkisveðbanka gefa vonir um  slíkt hið sam a. Verði rikisveð- 
bank inn  stofnaður, m iða ákvæði þessarar greinar að því, að R æ ktunarsjóður- 
inn  geti sam einast honum , ef nauðsyn krefur  og hagkvæ m ara  þykir fyrir báð- 
a r  stofnanir.

Hins vegar hefir nefndin viljað tryggja, að R æ ktunarsjóðurinn  haldi 
áfram sem sjerstök deild og i sam a horfi og til er efnt.

34. og 35. gr.
Þurfa engra skýringa. .

U m s ö g n  Ð ú n a ð a r þ i n g s .
Nefndin afhenti Búnaðarfjelagi Islands tillögur sinar. T ók  B únaðar-  

þing, er  n ú  situr að störfum, málið til a thugunar,  og b a r  fjárhagsnefnd þess 
fram  álit sitt. Var það álit sam þykt á Búnaðarþingi i e inu hljóði á fundi 
þess 13. þ. m. Fer  það álit h jer á eftir.



»Fjárbagsnefnd hefir eftir föngum athugað álit nefndar þeirrar, er Bún- 
aðarfjelag Islands skipaði til að gera tillögur um  lánsstofnun til stuðnings 
ræ k tun  og bygging landsins, og f rum varp  það sjerstaklega, sem h ú n  ber fram. 
E r fjárhagsnefndinni ljúft að votta n e tn d a rm ö n n u m  þakkir fyrir mikið og 
gott starf.

í  öllum aðalatriðum  fellst fjárhagsnefnd á frum varp  nefndarinnar og 
te lur sjálfsagt, að það verði borið  fram  á Alþingi. E n  við a thugun  frum varps- 
ins hefir nefndin veitt athygli einstöku atriðum , sem hún  vill vekja athygli 
háttv. Alþingis á, hvort ekki mætti breyta.

Við 5. gr.
Orðið »framvegis« i 3. setningu 1. m álsgreinar falli burt.
Orðin » V e x t i r  vera 6°/o« síðast í 2. málsgrein falli burt.

Við 9. gr.
Síðasta setning 2. málsgreinar orðist svo: Lánið m á 'e igi greiða tyr 

en verkið er hafið og jafnóðum  og endurbótin  er gerð og k em u r  að gagni til 
verðhæ kkunar.

Orðin »Hafi h lu ta ð e ig a n d i  á m annvirk inu«  falli burt, en í þess
stað kom i: Skoðun skal fara fram  á m annvirk inu , er lokið er.

Við 15. gr.
Fyrir  orð in  í c.-lið »alt ú r  steini m eð j á rn þ a k k  kom i: Alt ú r  varan- 

legu efni. ’
E nn  vill nefndin beina þvi til Alþingis til a thugunar,  hvorl ekki ætti 

að veita lán til rafveitu á sveitabæjum í sm áu m  stíl, ef peningar væru fyrir 
hendi i Ræktunarsjóði, þó þannig, að hitt gangi fyrir, sem þegar er nefnt.

Að lokum  lítur fjárhagsnefnd svo á, að það skifti m estu  máli, að Rækt- 
unars jóður h inn  nýi verði sjálfstæð og sterk stofnun, sem fái sem mestu 
stofnfje yfir að ráða  og sem tryggilegast sje frá þvi gengið, að stjórn sjóðsins skilji 
sem best þarfir bændastje ttarinnar, og vill því leggja sjerstaka áherslu á þau 
einstök atriði i f rum varpi nefndarinnar, sem að því miða að tryggja þetta.

Fjárhagsnefnd leggur þvi tii, að Búnaðarþing afgreiði málið á þessa leið:
»Búnaðarþingið ályk tar að skora á Alþingi að sam þykkja  i aðalatrið- 

um  F ru m v arp  til laga um  Ræktunarsjóð  hinn nýja, sem borið er fram af 
nefnd, er skipuð var af  Búnaðarfjelagi íslands. Jafnfram t leggur Búnaðarþingið 
sjerstaka áherslu á ákvæðin í 3. og 5. lið 2. gr., i 3. málsgrein 29. gr. og i
30. gr.ff.

E n n  frem ur vill Búnaðarþingið benda á, hvort ekki sje hægt með sjer- 
stökum  lögum að skylda erlend lifsábyrgðar- og brunabótafjelög til þess að 
kaupa  innlend vaxtabrjef, ef það verður ekki látið s tanda óbreytt eins og það 
er orðað i 2. málsgr. 29. gr.«.


