
Ed. 545. Mefndarállt

□m frumv. til laga um breytÍDg á jarðræktarlögum , nr. 43, 20. jún í 1923.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Aðalbreytingarnar, sem þetta frumv. gerir á jarðræktarlögunum , eru þ e s s a r :
1. S lyrkur til ja rðabó ta  er ákveðin föst upphæ ð á hvert dagsverk, i stað þess 

að i lögunum er heimild til að veita vissan hlu ta  af þeirri upphæ ð, sem 
dagsverkið er metið.

2. 5°/o af styrk hvers ja rðabó tam anns  gengur til þess búnaðarfjelags, sem hann  
er m eðlim ur i.

3. Felt er n iður það ákvæði laganna, að 10 dagsverk fyrir hvern verkfæran 
heimilismann sjeu undanskilin  styrk.

4. Votheystóftir, sem ekki hefir verið veittur s ly rkur til, á að styrkja með 50 
au ru m  á dagsverk.

5. Breytt er nokkuð  ákvæ ðunum  um ja rð ab æ ta r  landseta á þ jóðjörðum  og 
kirkjujörðum.

6. Stofuaður er nýr sjóður (verkfæ rakaupasjóður) með framlagi ú r  rikissjóði, 
sem nem ur 10 au ru m  á hvert dagsverk, og auk  þess 20 þús. kr. á ári. Fellur 
þá niður, að formi til, sú upphæ ð i fjárlögum, sem ætluð er til búnaðar-  
fjelaga.

Nefndin fellst á frumv. i öllum aðala triðum , en vill þó gera á þvi nokkrar  
breytingar, og eru þær fólgnar i eftirfarandi a tr iðum :

1. Sett er h ám ark  á s tyrkupphæ ð þá, sem Veitt er sam kvæ m t 3. og 4. gr. frv., 
þannig að s ty rkur fyrir éb u rð a rh ú s  og safnþrær verði aldrei hærri en kr. 
1200,00 og fyrir túngræðslu kr. 800,00.

2. Jarðabótadagsverk , sem leiguliði v innur til grerðslu upp í eftirgjald, sje metið 
kr. 3,00, i stað kr. 3,50.

3. Breytt er að nokkru  verksviði verkfærakaupasjóðs og fram kvæm daatriðum  
12. gr., og jafnfram t eru ákvæði gre inarinnar gerð skýrari.

Fyrir  breytingartillögunum verður gerð nánari grein i framsögu.
Sam kvæm t fram anrituðu  leggur nefndin til, að frumv. verði sam þykt 

með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: þó aldrei m eira en 1200 kr. fyrir hvert 
um  sig.

2. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist: Enginn getur þó fengið hæ rri  styrk 
sam kvæ m t þessari grein en 800 kr. fyrir hvers árs jarðabætur.

3. Við 10. gr. Fyrir  »3,50« kom i: 3.00.
4. Við 12. gr. Greinin falli n iður, en í stað h en n a r  komi 5 nýjar greinar, er 

verði 12., 13., 14., 15. og 16. gr. og hljóði svo:



a. S tyrkur úr  ríkissjóði til hreppabúnaðarfjelaga skal nem a 10 au rum  fyrir 
hvert unnið dagsverk. S lyrkurinn  skiftist hlutfallslega milli búnaðarfje- 
laganna eftir tölu ja rð ab ó tam an n a  í hverju  fjelagi. Styrk þennan  skal 
leggja i sjóð, sem nefnist verkfærakaupasjóður.

í sjóðinn skal auk  þess árlega greiða ú r  rfkissjóði 20 þúsund  krónur, 
er skiftist milli h reppabúnaðaríje laganna eftir tölu ja rðabó tam anna  í 
hverju fjelagi. Sú upphæð, er sjóði hvers hreppabúnaðarfjelags ber sam - 
kvæ m t þvf, er að ofan getur, skal vera sjereign hvers fjelags.

b. T ilgangur sjóðsins e r  að Ijetta und ir  með bæ ndum , einstökum eða fleir- 
um i fjelagi, að eignast hestaverkfæri til jarðræktar.

Búnaðarfjelag Islands sjer um  útvegun þeirra verkfæra, er sjóðurinn 
veitir styrk til að kaupa ,  og ákveður, af hvaða gerð þau  skuli vera.

c. Eftir þvi sem fje sjóðsins h rekkur til árlega, skal því varið til að kaupa 
fyrir bestaverkfæri b anda  þeim bæ ndum , sem leggja fram jafnmikið fje 
og nem ur framlagi sjóðsins. Sá, er styrks beiðist, sendir um sókn sina, 
stilaða til Búnaðarfjelags íslands, stjórn þess búnaðarfjelags, sem h an n  er 
m eðlimur i, og sjer h ú n  þá um  útvegun verkfæranna h já  Búnaðarfjelagi 
ís lands og greiðslu andvirðis.

Enginn bóndi getur fengið meira framlag ú r  sjóðnum  en 300 krónur.
d. Nú er fje fyrir hendi i verkfærakaupasjóði eftir að fuilnægt er s tyrkbeiðn- 

um  sam kvæ m t 14. gr., og njóta þá búnaðarfjelög söm u k jara  og einstakir 
bæ ndur, um  helmíngs framlag úr s jó ð n u n  til verkfærakaupa, og ákveða 
þá fjelögin sjálf, hvort þau nota verkfærin sem fjelagseign eða skifta 
þeim milli einstakra m anna.

Heimilt er að s tyrkja  með alt að verðs kaup  á jarðræktarvjelum, 
og sjeu þær þá eign búnaðarfjelags, enda sje áð u r  fullnægt þeim styrk- 
beiðnum, er í 14. gr. og fyrri málsgrein þessarar greinar getur.

e. A tviunum álaráðuneytið  hefir á hendi stjórn verkfærakaupasjóðs, í sam- 
ráði við stjórn Búnaðarfjelags íslands.

N ánari ákvæði um  starfsemi verkfærakaupasjóðs getur atv innum áia- 
ráðuneylið  sett með reglugerð, i sam ráði við stjórn Búnaðarfjelags íslands.

5. Við 13. gr. Greinina skal orða svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda um allar þær

jarðabætur ,  sem m æ ldar verða á á r inu  1928.
6. Greinatalan breytist sam kvæ m t atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 21. m ars  1928.

E inar Árnason, Jón  Baldvinsson, Jó n as  Kristjánsson. 
form. og fism. fundaskrifari.


