
Nd. %8H. Nefndaráltt

um frumv. til laga um breyting á jarðræktarlögum , nr. 43, 20. júní 1923.

Frá landbúnaðarnetnd.

Breytingar þær, sem með frumv. þessu er farið fram á, að gerðar sjeu á 
jarðræktarlögunum , fara allar í þá ált, að tryggja enn betur en áður aðstöðu 
þeirra manna, er jarðræktai fram kvæm dir annast.

Nefndin vill gjarnan fyrir sitt leyti stuðla að því, að þessar breylingar 
□ái fram að ganga, en teíur þó betur fara, að 9. og 11. gr. frumv. verði í nokkru 
breytt frá því, sem þar er, og ber því fratn breytingartillögur við þær greinar.

Breyling sú, sem nefndin leggur til að gerð verði á 9. gr., er svo sm á- 
vægileg, að ekki þykir þörf á að fjölyrða um hana. En um 11. gr. og þá breyl- 
ing, sem nefndin vill að á henni sje gerð, er rjett að fara nokkrum  orðum .

Samkvæmt frumv. þessu, 11. gr., er ætlast tii þess, að ekki sjeu greiddir 
5 árin næstu nema */'& hlutar þess styrks, sem tii er tekinn. Með */* hluta hans 
skal stofna verkfærakaupasjóð; auk þess á rikissjóður að leggja fram jafnm ikla 
upphæð árlega næstu 5 árin. Þessu fje á að verja til að styrkja bændur i því 
að afla sjer hestaverkfæra til jarðræktar.

Nefndin er eindregið þeirrar skoðunar, að rjett sje að ljetta undir með 
bændum  að afla sjer þessara tækja. Pað m yndi verða tii þess að auka og flýta 
fyrir ræktun landsins, og er þess m ikil þörf. Eu nefndin getur ekki fallist á, að



halda beri eftir nokkrum  hlula þess styrks, sem ætlaður er til jarðræktar, og að 
hann gangi til þessarar sjóðsstofnunar. Þesskonar lækkun á þessum styrk mætti 
vel verða til þess að draga eitthvað úr jarðræktarfram kvæm dum , og væri það 
illa farið. f*á telur nerndin, að heppilegra muni vera að taka styrkinn, sem ætl- 
aður er hreppJtbánað irfjel ígunum , til þessarar sjóðsstofnunar, og rík issjóður leggi 
fram nokkurt fje árlega til styrktar slikum sjóði.

Með því að ákveða, hvað mikinn styrk beri að greiða árlega fyrir hvert 
unnið dagsverk, 10 au., eins og nefndin tiltekur, og auk þess 20 þús. kr. árs- 
tillag til sjóðsins, ælti honum  að koma árlega allverulegar tekjur.

Nefndin vonast þvi til, að samkvæmt tillögum hennar um þessa sjóðs- 
stofnun og það verkefni, er sjóðnum  er ætlað að vinna, að þ i  geli hann orðið  
til margra og margvfslegra framfara i jarðrækt og búnaðarfram kvæm dum .

Nefndin leggur þvi til, að frumv. verði sam þykt m eð svofeldum

BREYTINGU M :

1. V ið 5. gr. í stað orðanna »30 aurum « k om i: 80 aurum.
2. V ið 9. gr. Fyrir orðin  »jarðabæ tur« og málsgreinina út koin i: Jarðabætur,

sem leiguliði greiðir leigu og  landsskuld m eð, skulu metnar til þeirrar greiðslu 
alt að kr. 3,50 hvert dagsverk.

3. V ið 11. gr. Greinina skal orða svo :
Styrkur úr ríkissjóði til hreppabúnaðarfjelaga skal nema 10 aurum 

fyrir hvert unnið dagsverk. Styrkurinn skiflist hlutfallslega milli búnaðarfje- 
laganna eftir tólu jarðabótam anna i hveiju  fjelagi. Styrk þennan skal leggja 
i sjóð, sem nefnist verkfærakaupasjóður.

t sjóðinn skal auk þess árleg'a greiða úr rikissjóði 20 þúsund krónur, 
er skiftist milli hreppabúnaðarfjelaganna eftir tölu jarðabótam anna i hverju 
fjelagi. Sú uppbæ ð, er sjóði hvers hreppabúnaðarfjelags ber samkvæmt þvi,
er að ofan getur, skal vera sjereign hvers fjelags.

Tilgangur sjóðsins er að ljetta undir m eð bændum , einstökum eða 
fleirum I fjelagi, að eignast hestaverkfæri til jarðræktar eða beyvinnu.

Fjs sjóðsins skal fyrst og fremst varið til að kaupa hestaverkfæri 
handa b sn d u m . Þó er búnaðarfjelagi heimilt, ef 10 fjelagsmenn óska, að 
kaupa jarðræklarvjelar, enda sjeu þær þá eign fjelagsins.

Fjelögin ákveða sjálf, hverra verkfæra þau æskja frá Búnaðarfjelagi 
íslands og bvort þau cota  þau sem fjelagseign eða skitta þeim milli ein- 
stakra fjelagsmanna.

Fjelögin leggi fram jafna uppbæ ð styrknum til verkfærakaupanna. 
Skulu um sóknir sendar Búnaðarfjelagi Islands.

Búnaðarfjelag íslands sjer um útvegun verkfæranna og ákveður, af 
hvaða gerð þau sknli vera og gæðum .

Atvinnum álaráðuneytið hefir á hendi stjórn verkfærakaupasjóðs, i 
sam ráði við stjórn Búnaðarfjelags íslands.



Nánari ákvæði um starfsemi verkfærakaupasjóðs setur atvinnumála 
ráðuneytið i reglugerð, i sam ráði við stjórn Búnaðarfjelags íslands.

Lárus Helgasou, 
form.
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