
29. Vrumvarp

til laga um breyting á jarðræktarlögum , nr. 43, 20. jún i 1923.

(Lagt fvrir Alþingi 1928).

1. gr.
6. gr. jarðræktarlaganna orðist s v o :
Sjerhver sá, er á rjett til að fá styrk af opinberu fje, samkvæmt lög- 

um þessum, skal vera fjelagi i búnaðarfjelagi brepps eða bæjar.
Búnaðarfjelag íslands hefir eftirlit m eð öllum  jarðræktarfyrirtækjum, 

sem unnin eru samkvæmt lögum  þessum. Ettirlitið er falið trúnaðarm önnum , 
sem Búnaðarljelag íslands skipar, i sam ráði við búnaðarsam böndin. Fjelagið 
fær m önnum  þessum itarleg erindisbrjef. Borgun fá þeir frá hlutaðeigandi 
sambandi og hreppsbúnaðarfjelagi, eftir reglum sem Búnaðarfjelag íslands 
setur i samráði við búnaðarsam böndin.

Stjórn breppsbúnaðartjelags skal árlega færa inn á skrá, samkvæmt því 
form i er Búnaðarfjelag íslands ákyeður, allar jarðabæ tur hvers einstaklings á 
fjelagssvæðinu.

2. gr.
Fyrir o r ð in : »og  má þá veita . . . .  kostnaðar við verkið*, i niður- 

lagi 7. gr. k om i: og skal þá veita þeim, er verkið ljet framkvæma, styrk úr 
ríkissjóði, er nemi kr. 1.50 fyrir hvert metið dagsverk.

3. gr.
8. gr. orðist s v o :
Nú sljettar m aður tún sitt eða eykur eða ræsir fram til túngræðslu, 

eða girðir tún eða land, sem tekið er til ræktunar, og skal þá veita honum  
styrk úr ríkissjóði, er nem ur 1 kr. fyrir hvert metið dagsverk, ef sannað er 
fyrir Búnaðarfjelagi íslands, að hann fullnægi skilyrðum  þeim, er um ræðir 
i 9. og 11. gr.

4. gr.
10. gr. fellur niður.

5. gr.
U pphaf 12. gr. orðist s v o :
Nú gerir maður nýjan matjurtagarð og skal þá veita bonum  styrk úr 

ríkissjóði, er nemi 30 aurum á bvert metið dagsverk, þar m eð talinn girðing- 
arkostnaður, en eigi áburður.

Fyrir 400 í niðurlagi greinarinnar kom i 200.

6. gr.
Á eftir 12. gr. kom i ný grein, er orðist s v o :
Atvinnumálaráðuneytið gefur út reglur, eftir tillögum Búnaðarljelags 

íslands, um bversu votheystóftir skulu gerðar og hvar settar. Nú hefir sá, er



gera lætur votheystóft, eftir að reglur þessar eru gefnar út, fylgt þeim í öllu, 
og Búnaðarfjelag Islands telur að hann hafi brýna þörf fyrir tóftina, og skal 
þá veita honum  styrk úr rikissjóði, er nemi 50 aurum fyrir hvert metið 
dagsverk.

7. gr.
13. gr. laganna fellur niður.

8. gr.
Aftan við 14. gr. bætist:
Ágreining um kostnað við fyrirtæki þau, sem styrk fá úr rikissjóði 

samkvæmt þessum kafla, úrskurðar ráðherra. Minni vinna hjá hverjum ein- 
stökum en 5 dagsverk nýtur ekki styrks samkvæmt lögum  þessum.

9. gr.
27. gr. orðist þannig:
Þegar þ jóð jörð  eða kirkjujörð er bygð, skal jafnan þar sem við getur 

átt, ákveðið i byggingarbrjefinu, að leiguliði megi vinna af sjer landsskuld og 
leigur m eð jarðabótum  á leigujörð sinni. Jarðabætur, sem leiguliði greiðir 
landsskuld og leigur m eð, skulu metnar til slikrar greiðslu þriðjungi minni en 
ella, þannig, að sá sem greiðir landsskuld og leigur m eð jarðabótum , lætur 
þriðjungi hærri fjárhæð en afgjaldsupphæðinni nemur. Skal hvert dagsverk 
metið 4 kr. 50 aura.

Sama rjett hafa landsetar ríkissjóðs, sem nú eru, þar m eð taldir prestar 
og bændur á hjáleigum prestssetra, þó afgjald hjáleignanna sje metið upp í 
heimatekjur presta.

Með landsskuld af jö rðu m  telst i þessu sam bandi afgjald eftir allar 
jarðarnytjar, svo sem veiði, varp o. fl., þó að sjerstaklega sje metið.

10. gr.
29. gr. orðist s v o :
Nú vill leiguliði á þ jóð jörð  eða kirkjujörð vinna af sjer landsskuld og 

leigur, eins og segir i 27. gr., að nokkru eða öllu leyti, og skal honum  það 
heimilt m eð þeim jarðabótum , sem nefndar eru i II. kafla jarðræktarlaganna
7.— 13. gr. — Engin jarðabót er gild borgun upp í landsskuld og leigur, nema 
fullgerð sje og vel af hendi leyst að áliti Búnaðarfjelags íslands, í gjalddaga 
þeirrar landsskuldar eða leigna, er greiða á m eð henni.

11. gr-
Um verkfœrakaupasjóð.

Fyrstu fim m  árin eftir að lög þessi ganga i gildi skal að eins greiða 
hlutaðeigendum */8 bluta af styrk þeim, sem veittur er samkv. II. kafla ja rð - 
ræktarlaganna. Fimmtungur styrksins skal lagður í sjóð, sem nefnist Verkfæra- 
kaupasjóður. Úr ríkissjóði skal auk þess árlega greidd i sjóðinn jafnhá upphæð



og haldið er eftir af jarðabótastyrknum . Atvinnum álaráðuneytið hefir á hendi 
stjórn Verkfærakaupasjóðs i sam ráði við stjórn Búnaðarfjelags íslands.

Tilgangur sjóðsins er að ljetta undir m eð bændum , einstökum, eða 
fleirum i fjelagi, að eignast bestaverkfæri til jarðræktar.

Búnaðarfjelag íslands segir fyrir um hvað telja beri nauðsynleg besta- 
verkfæri til jarðræktar á sveitabæ. Engum má veita hjálp úr sjóðnum  til frek- 
ari verkfærakaupa.

Eftir því sem fje sjóðsins hrekkur til árlega, skal því varið til að 
kaupa fyrir hestaverkfæri handa þeim  bændum , sem leggja fram jafnm ikið 
fje og nem ur framlagi sjóðsins. Skulu um sóknir sendar Búnaðarfjelagi íslands.

Enginn bóndi getur fengið meira framlag úr sjóönum  en 300 kr.
Búnaðarfjelag íslands ákveður hvaða verkfæri skuli kaupa og sjer um 

útvegun þeirra.
Nánari ákvæði um  starfsemi Verkfærakaupasjóðs setur atvinnumála- 

ráðuneytið i reglugerð, i sam ráði við stjórn Búnaðarfjelags Islands.

12. gr.
VII. og VIII. kafli jarðræktarlaganna (41.—43. gr.) falla niður.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Frumvarp þetta er að mestu leyti samið með hliðsjón af tillögum frá 
Búnaðarþingi 1927, af milliþinganefnd þeirri i landbúnaðarmálum, sem skipuð 
var 19. sept. f. á., samkvæmt þingsályktun siðasta Alþingis, og fer hjer á eftir 
greinargerð nefndarinnar um frumvarpið. Ráðuneytið hefir þó bætt inn i frv. 
1., 7. og 11. gr., og breytt nokkuð 8. gr. frá því, sem nefndin ætlaðist til. Skal 
hjer farið nokkrum orðum um þessar greinar:

Um 1. og 7. gr.
Það hefir þótt rjett að breyta 6. gr. jarðræktarlaganna í samræmi við 

það, sem siðasta Búnaðarþing ætlaðist til, bæði að þvi leyti, að hver sá sem 
rjett eigi til styrks af opinberu fje skuli vera fjelagi í búnaðarfjelagi hrepps eða 
bæjar, og að þvi er eftirlit með jarðræktarframkvæmdum snertir. Það þykir lik- 
Iegt og sýnt með reynslunni, að frekar muni verða af jarðræktarframkvæmdum 
þar, sem búnaðarfjelög eru, og að menn mnni fúsari að taka þátt í slikum fje- 
lagsskap og þátttakan verði almennari, ef jarðræktarstyrkur er bundinn við það, 
að menn sjeu i búnaðarfjelagi hlutaðeigandi sveitar. Það er ætlast til, að í er- 
indisbrjefum trúnaðarmanna Búnaðarfjelags íslands verði nákvæmlega tekið fram 
um mat og mæling jarðræktarframkvæmda, samkvæmt II. kafla laganna, en þau 
verk er þeim ætlað að annast. Verður þvi 13. gr. jarðræktarlaganna óþörf og má 
falla niður, eins og gert er ráð fyrir í 7. gr.



Um 8. gr.
Hjer er ákveðið að minni jarðræktarvinna bjá hverjnm einstaklingi en 

5 dagsverk, veiti ekki rjett til jaiðabótastyrks og virðist það lfka það minsta, 
sem tii greina geti komið. Nefndin hafði ætlast til að 10 dagsverk væri það
minsta, sem gæfi rjett til styrks, en ýmsnm einyrkjum gæti þó orðið óhægt að
vinna svo mikið, en hins vegar rjett að meta viðieitni þeirra, þó lítil sje, og hefir
því takmarkið verið fært niðnr i 5 dagsverk.

Um 11. gr.
Þessi tillaga er komin frá stjórn Búnaðarfjelags íslands. — Alviðurkent 

er, að skortur jarðyrkjuverkfæra er einn aðal þröskuldur i vegi þess, að jarð- 
ræktarframkvæmdir verði svo almennar sem vera ber. Vinnuflokkar búnaðar- 
sambandanna hafa unnið sitt mikla gagn i bili, en að hinn verður að keppa, að 
hin nauðsynlegustu jarðyrkjnáhöld sjeu til á nálega hverju sveitaheimili og jarð- 
yrkjan heimilisstörf. — Með tillögu þeirri, sem hjer er borin fram, ætti það mark 
að nást, áður en alt of langt líður. — 20o/o af jarðabótastyrknum, eins og hann 
var i fyrra, ern 35,000 kr. Með jöfnu framlagi úr rikissjóði hetði Verkfærakaupa- 
sjóðnr yfir 70 þús. kr. að ráða árlega til verkfærakaupanna og annað eins ætti 
að koma á móti frá einstaklingunum. Nú mun láta nærri að sæmilega fullkomin 
jarðyrkjuverkfæri, þ. e. plógur og þrjó herfi, kosti 600 kr. Fengjnst þá slik verk- 
færi í 233 staði á ári, og að sjálfsögðu yrðu fleiri saman um þau í fyrstu.

G r e i n a r g e r ð  m i 11 i þ i n g a n e f  n d a r i I a n d  b ú n a ð a r m á 1 n m .

Um leið og milliþinganefndin í landbúnaðarmálum lætur frá sjer frum- 
varp þetta um breyling á jarðræktarlögnnum vill hún stuttlega gera grein fyrir 
þessum breytingum.

Þó vill hún fyrst taka það fram, að eins og nefndin hefir látið i Ijósi við 
atvinnumálaráðuneytið i brjefi dags. 15. þ. m., sjer hún sjer ekki fært sð  taka 
til fullrar endurskoðunar fyrir næsta þing, jarðræktarlögin, af þeim ástæðum sem 
þar eru teknar fram, að það myndi siðar geta komið i bága við það sem nefnd- 
in vildi leggja til um þau atriði i öðrum málum, er gripa inn i jarðræktarlögin. 
Samt sem áður sjer nefndin það, að nokkrar breytingar á lögunum, sem bæði 
eru aðkallandi i framkvæmd laganna og í öðru lagi óskir um, má gera nú, þó 
að aðalendnrskoðun þeirra verði frestað þar til nefndin hefir rannsakað önnur 
skyld mál.

Nefndin hefir þvi tekið upp nokkrar af breytingum þeim, sem síðasta 
Búnaðarþing lagði til að gerðar yrðu á Iögunum ásamt nokkrum viðbótarbreyt- 
ingum frá nefndinni. Allar þessar breytingar telur nefndin til bóta að komi 
strax i framkvæmd meðan frestur verður á frekari endurskoðun. Gn ekki þykir 
rjett að breytingar þessar verði feldar inn i lögin þar sem það yrði ekki nema 
óþarfa kostnaður.

Skal svo vikið að einstökum greinum.



Um 2. gr.
Lögin ákveða nú að bygging áburðarhúsa og safnþróa sjen styrkt að V* 

kostnaðar. Það þarf þvi stöðugt mat á þvi hvað vinna og efni kostar, ef fylgja 
á nákvæmlega lagastafnum. Nú hefir framkvæmd laganna orðið sú að borgað 
hefir verið víst á dagsverkið eins og nú er lagt í það og er það mikln þægilegra 
og nmsvifaminna. Hitt er annað mál að ekki verðnr sagt að nákvæmlega hafi 
verið fylgt lagastafnum. En þar sem nú liggnr fyrir að meta upp ilagningu í 
dagsverk má búast við, að þetta færist til meiri jafnaðar en verið hefir og því 
sje rjett að slá þvi nú föstu. Má ætið, eftir því sem vinna og efni hækkar eða 
lækkar í verði, færa til ílagningu i dagsverkið, án þess að lagabreytingu þurfi að gera.

Um 3. gr.
Þessi breyting er hliðstæð breytingunni i 1. gr. og byggist á sömn röknm. 

Þó er hjer aukið í tirðingu um tún og land sem tekið er til ræktunar. Búnað- 
arþing hafði tekið i sinar breytingar girðingu um tún og er nefndin þvi samþykk; 
en hún hefir enn aukið við girðingu um land, sem tekið er til ræktunar. Er það 
aðalkostnaðurinn við byrjun nýræktar að girða landið. Óg það er ekki nema lítið 
limaspursmál, hvort girðingin er styrkt strax eða þegar landið er orðið að túni.

Um 4. gr.
Það varð ofaná i nefndinni að fella 10. gr. i lógunum niður, eins og 

Búnaðarþingið ákvað. Sum ákvæði greinarinnar eru augljós ósanngirni, svo sem 
ef niður falla jarðabætur hjá einhverjum, ef til vill til fleiri ára fyrir þá sök að 
ÖII vinna hefir gengið til annara nauðsynjastarfa t. d. húsabygginga. Þessu er 
hegnt með því að dæma þennan einstakling til þess að vinna skyldudagsverkin 
fyrir sig og sina menn, öll árin. Hitt er fremur athugandi uni, hvort ekki sje rjett 
að lita á það sem nokkra skyldu við jörðina að vinna henni eitthvert gagn, án 
þess að þiggja þar styrk fyrir. En eins og þessu er nú háttað, verður það ekk- 
ert rjettlæti, að allir hafi þar sömu skyldur þegar litið er á aðstöðumismun og 
tækja til framkvæmdanna. En nú hefir nefndin ekki tök á að gera tillögur um 
þetta bygðar á tryggum grundvelli og leggur þvi til að greinin falli niður að 
minsta kosti að sinni.

Um 5. gr.
Þessi breyting er i samræmi við 2. og 3. gr. og þarf þvi ekki skýringar við.

Um 6. gr.
Hjer er ákveðinn styrkur fyrir nýjar búnaðarbætur, sem ekki eru í lög- 

unum, súrheystóftir. Hefir búnaðarþing gengið frá þessari breytingu og er nefnd- 
in því sammála um, að nauðsyn sje á þvi að þær verði almennari en nú eru, 
og liklegt að styrkurinn hjálpi þar nokkuð til.

Um 9' gr.
Þessi breyting miðar í sömu átt og fyrri breytingar með ákveðið mat á 

dagsverki og er það til þess að fyrirbyggja að farið sje eftir verðlagsskrár dags-



verki um heyannir. Má telja þetta góð kjör fyrir leiguliða til þess að vinna af 
sjer landsskuld eða leigur fyrir aðrar jarðarnytjar, þegar litið er til þess að fleslir 
hafa lifstiðarábúð og eru því að vinna í sinn eigin hag þar sem þeir uppskera 
hagnaðinn af jarðabótunum.

Við greinina er bætt ákvæðum um að sama gildi um afgjald af jarðar- 
nytjum, sem sjerstaklega eru metnar, eins og um landsskuld og er það í sam- 
ræmi og í alla staði rjettmætt.

Um 10. gr.
Þessi breyting er til þess gerð að firra þann, sem vinna vill af sjer lands- 

skuld og leigur, þeirri fyrirhöfn er þvi fylgir að þurfa að ráðgast um það við 
umboðsmann jaiðarinnar hverjar jarðabætur eigi að gera, og hann svo aftur við 
Búnaðarfjelag íslands. Er alt þetta óþarfa fyiirhöfn og því rjett að heimila ábú- 
anda að vinna allar þær jarðabætur er nefndar eru í II. kafla jarðræktarlaganna, 
án íblutunar annara. Trúnaðarmaður tekur svo út jarðabæturnar, svo engin 
hætta getur verið i þessu efni.

Um 12. gr.
Ríkisstjórnin ljet á árunum 1923— 24 vinna til ræktunar svonefndan »V íði«, 

i landi Mosfells í Mosfellssveit, til nýbýla. Komst sú vinna svo langt að telja 
má langdrægt undir sáningu og við það stendur. Heflr nú verið sell af landinu, 
sem svarar til tveggja nýbýla, en hitt hefír presturinn að Mosfelli tekið undir 
jörðina. Hjer eru því ekki lengur fyrir hendi þau skilyrði, er lögin gera ráð fyrir 
og ákvæðin því sjálffallin. Hitt verður ekki sagt um, hvort ástæða fyndist síðar 
til þess að taka upp svipað ákvæði.

Þar sem jarðræktarlögin gera ráð fyrir að full endcrskoðun þeirra liggi 
fyrir næsta þingi, en nefndin hinsvegar hefir gert grein fyrir því hversvegna hún 
ekki framkvæmi þessa endurskoðun nema til bráðabirgða, þá telur hún rjett, að 
þau gildi að öðru leyti en þvi sem þeim er breytt með þessum lögum, þar til 
full endurskoðun fer fram.


