
Wd. 4*2. Wefndarálit

um  till. til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga landbúnaðar- 
löggjöf landsins.

F rá  minni hluta landbúnaðarnefndar.

Nefndin gat ekki orðið ásátt um  tillöguna, og vill m inni hlutinn bjer 
með gera stuttlega grein fyrir ástæðum  sínum  og tillögu.

Um alllangan tima undanfarið  hefir öll hin eðlilega fólksfjölgun þjóðar- 
innar  leitað sjer verkefna í bæ junum  og þo rpunum , mestmegnis við þá atvinnu, 
sem skapast hefir við hina auknu  sókn á fiskimiðin við strendur landsins. 
Og því frekari hefir aðsóknin að sjónum  þó verið, að sveitir landsins eru 
sm átt og smátt að tæm ast af fólki og leggjast i auðn.

Þetta er það, sem við blasir um  atvinnuhætti þjóðarinnar. Það má ef 
til vill segja, að enn þá hafi þessi misvöxtur höfuðatvinnugreina þjóðarinnar 
ckki komið verulega að sök. Hitt er þó auðsætt, að þessi s traum ur  þjóðlifsins 
hefir ekki verið með öllu annm arkalaus , og því síður álitlegt að svo haldi fram.

Annarsvegar höfum við stórt og strjálbygt land, lítt ræktað í sam an- 
burði við það, sem vera mætti, og þannig með næg skilyrði til að veita hinni 
eðlilegu fólksQölgun gnóit viðfangsefna og skilyrði til framfæris. Aukin bygð 
á landinu með tilsvarandi aukinni ræ k tun  gerði landið verðm ætara, atvinnu- 
hætli þ jóðarinnar eðlilegri og traustari og drægi ú r  ókostum  og örðugleikum 
strjálbýlisins.

Eyðist það, sem af er tekið. Fiskimið, þó auðug sjeu, geta rýrnað  og 
fiskmergðin gengið svo til þurðar, að veiðin borgi sig ekki, svo sem dæmi 
þekkjast til. Og þegar litið er til núverandi ástæðna, þá virðist svo, sem ekki 
megi stórmikið út af bera með fiskisæld eða markaðsskilyrði eða aðrar  ástæð- 
ur, svo sem kaupgjald, svo að fiskveiðarnar bíði við það varanlegan hnekki 
og verði að draga sam an og skilji þá eftir bjargræðislaust nokkuð  af því fólki, 
sem bygt hefir atvinnu sina á þeim. Og þá verður örðugt og seintækt að leita 
aftur bjargræðis af landinu óbygðu, óræktuðu og bústofnslausu fyrir nýja 
landnem a.



IJað m un mega segja, að Alþingi hafi sjeð og viðurkenl þcssar áslæður. 
l’annig beri að skilja viðleitni þ^ss ým iskonar ræktun  landsins til eflingar, en 
hitt er þá jafnvist, þegar litið er til reynslunnar, að betur má ef duga skal.

Það hlýtur þess vegna að vakna sú spurning í huga, hvort ekki geli 
hugsast, að landbúnaðarlöggjöf landsins eigi einhvern beinan eða óbeinan þátt 
i þessum ástæðum, eða hvort hafa mætti áhrif um  þessar ástæður með breyttri 
eða nýrri löggjöf. Hin einstöku lög, er snerta búnaðarm ál, eru sett á ým sum  
timum, ein og ein í senn, án þess að nokkurn  tíma haíi verið tekið fyrir að 
athuga þau i heild sem lagakeríi, er taka eigi til allra búnaðarm ála  og með 
þeim ákveðna tilgangi að vinna að þvi marki, að landið aukist svo að gæð- 
um  og verðm ætum, að það geti ekki einasta veitt framfæri þeim hluta fólks- 
fjölgunarinnar, sem verður i sveitunum  sjálfum, heldur jafnvel einnig allri 
fólksfjölguninni, ef út af kynni að bera með hinn aðalatvinnuveginn, sjávar- 
útveginn, eða þegar þróunarm ögule ikar hans hafa náð hámarki.

Við teljum vöxt þjóðlifsins tryggast og eðlilegast bygðan upp  við 
landnám  á þeim grundvelli, sem að fram an er drepið á. Við teljum, að það 
muni i raun  og veru ekki vera ágreiningsmál á meðal þorra m anna. Við telj- 
um, að Alþingi hafl viljað stefna að þessu með su m um  ráðstöfunum  sinum. Hins 
vegar er það bert af reynslunni, að þetta hefir ekki tekist. Við fullyrðum ekki, 
að vantökin að þessu takm arki eigi rót að rekja til löggjafarinnar beint eða 
óbeint, en við h ikum  ekki við að telja það mikið og merkilegt rannsóknarat-  
riði, og að það sje þess vert að skipa milliþinganefnd til að athuga landbún- 
aðarlöggjöfina í heild sinni, og vísum til tillögunnar sjálfrar og framsögu máls- 
ins um það, hver sjeu hin helstu rannsóknaratriði, bæði að þvi er það snertir, 
sem hefir verið gert og látið ógert. Nefndin ætti að leita allrar liklegrar að- 
sloðar og upplýsinga um  alt það, er þessu viðkemur, bæði hjer á landi og 
eins um  það, er snertir  reynslu og fyrirætlanir annara  þjóða um  byggingu og 
ræktun landa sinna. Við höfum að því leyti meira verkefni á þessu sviði en hver 
önnu r  gömul m enningarþjóð, að land vort á óleyst niiklu meiri gæði í skauti 
sinu, fyrst og fremst vegna slrjálbjdisins, en hvert þeirra landa. Verkefnið er 
miklu stærra og yfirgripsmeira en svo, að stjórnin eða þingið, á þeim tíma 
sem það starfar, hafi aðstöðu til að rannsaka  það til nokku rra r  hlítar. Þess 
vegna leyfum við okkur  að leggja það til eindregið, að tillagan verði samþykt.

Alþingi, 4. maí 1926.
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