
Md. 219« Frumvarp

til laga um  verð laun  ú r ríkissjóði til b jeraða fyrir ja rð ræ k tarfram kvæ m dir. 

F lutningsm .: Jö ru n d u r Brynjólfsson, B ernb. Stefánsson.

1. gr.
V erðlaun skal veita til þessara h jeraða fyrir m estar fram kvæ m dir í 

ja rð ræ k t: 1. B orgarfjarðar- og M ýrasýslu, 2. Snæfellsnes- og H nappadalssýslu,
3. B arðastrandarsýslu , 4. V estur-ísaljarðarsýslu  og N orður-ísafjarðarsýslu , 5. 
Strandasýslu, 6. Dalasýslu, 7. H únavatnssýslu , 8. Skagaíjarðarsýslu, 9. Eyja- 
tjarðarsýslu, 10. Suður-Þ ingeyjarsýslu , 11. N orður-Þ ingeyjarsýslu , 12. N orður-



M úlasýslu, 13. Suður-M úlasýslu, 14. A ustur-Skaftafellssýslu og V estur-Skafta- | 
fellssýslu, 15. R angárvallasýslu, 16. Árnessýslu. i

2. gr.
N æ stu 4 ár skal rik issjóður verð launa árlega 4 af sýslum  þeim , er 

1. gr. nefnir, sem  skara  fram  ú r  í ja rð ræ k tarfram kvæ m dum , þannig, að hvert 
h jerað fái að verð launum  eina dráttarvjel ( trak to r) ásam t tilheyrandi nauð- 
synlegustu jarðyrk juverkfæ rum .

3. gr.
Verði söm u h jeruð in  oftar en einu sinni aðnjó tandi verð launanna, 

skulu  þau  eiga kost á að fá verð launin  i peningum , sem  svarar til verðm ætis 
d rá ttarv je la rinnar og jarðyrk juverkfæ ranna, og stofna m eð þeim  sjóð, er standi 
und ir um ráðum  hjeraðsstjórnar.

4. gr.
H jeraðsstjórnir hafa ðil um ráð  d ráttarv jelanna, sem ja reg lur um  notk- 

un þeirra  og n ið u rrö ð u n  v innunnar. Skulu þæ r sveitir jafnaðarlega sitja fyrir 
v innu , sem  m esta þö rf hafa ræ k tu n ar og góð skilyrði.

5. gr.
Sjóðir þeir, sem  3. gr. getu r um  og stofnaðir kunna að verða af verð- 

launum , skulu  hafa það aðalh lu tverk  að styrk ja e instakar sveitir tii d rá ttar- 
v jelakaupa og verð launa m estu  fram kvæ m dir i jarð ræ k t hjá einstökum  m önn- 
um . Skulu sýslunefndir sem ja skipulagsskrá fyrir sjóðina og hafa um sjón og 
reikningshald  þeirra.

6. gr.
Til jarð ræ ktarfram kvæ m da sam kvæ m t lögum  þessum  skulu  taldar: 

Allar tú nbæ tu r og nýræ kt, vatnsveitingar m eð þ ar til heyrandi sku rðum  og 
flóðgörðum , þurkskurð ir, þó ekki sje fu llkom in áveita, a llar girðingar með 
áskildri gerð um  tún, engi og nýræ kt, ú r  hvaða efni sem  eru, öll haughús 
og safnþræ r.

' 7. gr.
E f álitam ál kynni að verða um , hvaða hjeruð yrðu  aðnjótandi verð- 

launanna, sku lu  landbúnaðarnefnd ir beggja deilda Alþingis skera úr.

8. gr.
Lög þessi ððlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Eftirfarandi athugasemdir fylgdu frum varpinu frá milliþinganefndinni í 
landbúnaðarm álnm ,

Jarðræ ktin  er nndirstaða iandbúnaðarins. Þvi verður að gera alt til þess 
að vekja áhuga til aukinna framkvæmda í henni, og virðist sú leið, sem frumv.



þetta fer, vera vel til þess fallin. Öll verðlann og öll keppni virðast hvarvetna 
hafa verið örugg lyftistöng til allra fram kvæm da. í annan stað má fnllyrða, að 
með þúfnabanavinnunni bjer á landi hefir mjög aukist áhugi i jarðræ kt; veldur 
þvi fljótvirkni og fljótteknari arðnr. H inar seinvirkn aðferðir, sem hjer hafa gilt, 
bafa dregið landbúnaðinn niðnr. Það er þvi lífsnanðsyn að fjölga hinnm  fljót- 
virku vjelnm til jarðvinslu. Vinnan er bæði ódýrari og betri. E r vert að athnga 
fjárhagshlið þessa máls nokkuð nánar. Eftir því, sem nú er talið nauðsynlegt, 
að bændur eignist hestaverkfæri, myndi ekki þykja sæmilegt ástand í hreppi, sem 
hefði 60 búendur, nema */s bænda, eða 40, ættu hestaverkfæri. Áhöld þessi eru 
öll að dýrleika 24 þús. kr., ef hver búandi hefir fengið þau á 600 kr.

Líklega getnr 1 dráttarvjel afkastað þarna eins mikilli vinnu eins og 
unnin myndi verða með öllum þessum hestum  af meira og m inna óvönum 
mönnum, og standa þó ekki i henni nema um 6000 kr. En yfir tekur þó, að 
með hestana og hestaverkfærin yrðu þarna að starfi nm 40—60 menn, þvi margir 
þyrftu að hafa hjálparm ann, en með dráttarvjelina fer 1 m aður. Þó er það ótalið, 
sem mestu skiftir, að hestavinna hjá hverjum  einstökum fer i miklnm ólestri. 
Hestarnir eru ótam dir og ónýtir, m ennirnir óvanir lengi eða lengst af, þó þeir 
gripi i þetta, og vinnan verður öll illa gerð. Það þýðir ekkert að vitna i það, 
þó einstöku efnabændur hafi afkastað þó nokkrn með hestaverkfærum. Þeir hafa 
betri ástæður til þess að eiga transta besta og vel með farna, sem allur fjöldinn 
getur ekki. Auk þess er hestauppeldið og hestaeldið árlega alveg sjerstaknr 
kostnaðarliðnr í þessn máli. Vextir og fyrning af einum hestaverkfærnm er ár- 
lega, með þvi að hestaverkfærin endist í 15 ár, kr. 76,00. Fer að verða hægt að 
fá 2 dagsláttur unnar fyrir það með dráttarvjel, sem er meira en árlega myndi 
verða unuið með hestaverkfærum  á bæ. Sjest þá hagnaðurinn.

Enn má taka fram sem sterka ástæðu gegn þvi að leggja mikið fje í 
hestaverkfæri, að reynslan nú strax og rás viðburðanna sýnir Ijóst og ótvirætt, 
að öll hestavinna legst fljótlega niðar, þegar önnnr hraðvirkari tæki koma til 
sögnnnar. Má tii þess nefna það, að hvar sem bilar ganga kem ur breytingin 
óðara. 1 einni góðsveit norðanlands, sem hefir góðan akveg, ágæt skilyrði til 
hestahalds og nóg af hestum , vönnm vagnhestnm, og tiltölulega stntt i verslunar- 
stað, lagðist hestaflutningur næstum alveg niður undir eins og bilar komu. 
Alveg sama verðnr uppi með þessar fljótvirku jarðvinsluvjelar. Þæ r ryðja sjer til 
rúms, þó alt verði gert til að ham la þvi frá hálfu löggjafarvalds og Búnaðar- 
fjelags íslands. Og þá liggja hestaverkfærin viðsvegar úti um  land ónotuð. Það 
eina rjetta er þvi að stuðla að þvi, að dráttarvjeiar fái sem mesta útbreiðslu, 
svo að nýtt líf og nýr áhugi færist i allar jarðræktarfram kvæm dir.

Það er talið þjóðlegt og ódýrt að vinna með hestum  að jarðræ kt, en það 
er bara þjóðleg kyrstaða og óútreiknanlega dýr. Þetta frum varp á þvi að vera 
spor i þá átt, að þetta mál komist á rjettari leið en það nú er á.

Um einstakar greinar frumv. skal þetta tekið f ra m :

Við 1. gr.
Það eru ákveðin 16 bjeruð til verðlaunanna, ef svo færi, að óll yrðn 

þeirra aðnjótandi, Raunar má frekar búast við, að þau, sem fyrst yrðu þeirra



aðnjótandi, ynnu þau aftur vegna bæ ttrar aðstöðu, sem verðlaunin gera, en þá 
leggja hin þvi meira á sig, og er þá alt á góðum vegi, heilbrigður og hagsæll 
metnaður.

Það hjerað, sem undanskilið er keppninni um verðlaunin, er það, sem 
best nýtur bæjarm arkaðsins fyrir afurðir sínar. E r sú hagsmunalega aðstaða 
svo mikils virði, að hin hjeruðin eru ekki samkeppnisfær við það. Sjerstaklega 
á þetta við sum ar sveitir Gullbringu- og Kjósarsýslu.

Við 2. gr.
Nauðsynleg verkfæri með dráttarvjelinni verða að teljast 2 plógar, 1 stórt 

diskherfi, eða jafnvel 2 herfi, hitt af annari tegund, og valti. Að öðru leyti þarf 
greinin ekki skýringar.

Við 3. gr.
Rjett sýnist að gefa hjeruðunum  kost á að m ynda jarðræktarsjóði eða 

verkfærasjóði, er myndu hafa hina mestu þýðingu i framtíðinni. Sjálfsagt að láta 
hjeruðin ráða öllu fyrirkomulagi á þeim, i þeim ákveðna tilgangi, sem fram er tekinn.

4. og 5. gr.
Gefa ekki ástæðu til skýringa.

Við 6. gr.
Hjer er gerð tilraun til að skýra, hvað telja skuli til jarðræ ktar við mæl- 

ingar jarðabóta. Getur sumt orðið nokkurt álitam ál, og þarf máske einhverju 
við að bæta.

Við 7. gr.
Það er hugsanlegt, að ágreiningur geti orðið um það, hvaða hjeruð njóti 

verðlaunanna, svo svipaðar sjeu framkvæmdir þeirra. Gæti það valdið óánægju í 
þeim hjeruðum, sem undir yrðu, ef ekki yrði nokkuð vandað til úrskurðarins. 
Og þó að altaf geti orðið þingmenn þeirra hjeraða í landbúnaðarnefnd, sem hlut 
eiga að máli, og þó gert væri ráð fyrir, að þeir bjeldu þeirra taum , sem alls 
ekki er vist, þá yrðu þeir i minni hluta, svo það ætti ekki að raska rjettlát- 
um úrskurði.

Æ tlast er til, að verðlaunin verði fyrst veitt fyrir árið 1929. •


