
Sd. 109. Frnm irarp

til laga um ágang búfjár.

FlutnÍDgsmenn: Bernbarð Stefánsson, Jörundur Brynjólfsson.

I. KAFLI.

Um búfé og friðhelgi lands.

1. gr.
Búfé er talið i lögum þessum allur sá peningur, sem landbúnaður hefir



framleiðslu af, svo sem: Kýr, bross, sauðfénaður, geitur, svin, alifuglar og ef 
einhverjar nýjar dýrategundir flytjast hingað inn, sem nú eru hér óþekktar.

2. gr.
Gróður lands er friðhelgur, og er því hver búfjáreigandi skyldur að 

gæta búfjár sins, að það geri ekki öðruin skaða, með þeim nánari ákvörðun- 
um og takmörkunum, sem lög þessi setja.

II. KAFLI.

' Um vörzluskyldu.

3. gr.
Þar, sem girðingar greina lönd jarða og settar hafa verið sem varzla 

af öllum aðilum, skal ávallt skylt að halda þeim við, svo að fullkomin varzla 
sé, eftir þeim kostnaðarhlutfölium, sem girðingin hefír verið sett upphaflega, 
nema nýir samningar verði. Sé samgirt fyrir fleiri býli, er skipt lönd eiga, og 
einn verði fyrir ágangi sökum girðingar, skal bæta ágang eftir mati, ef ekki 
er i samningi eða samþykkt. Sé vanrækt viðhaldsskylda af einhverjum aðilja 
og ágangur hlýsrt af, ber sá ábyrgð, er vanrækti. Sömuleiðis geta menn i fé- 
lagi komið á hverskonar vörzlu sem er um lönd jarða eða landshluta eða 
milli jarða, eða girt af afréttarlönd, en jafnan skal þá greinilega fram tekin i 
samningi kostnaðarhluttaka hvers i byggingu og viðhaldi. Gildir sama um 
vanrækslu i þessu efni og áður er tekið fram i þessari grein.

4. gr.
Hvert kauptún, sem hefir sérstaka stjórn eða er sérstakt sveitarfélag, 

er skylt að gera trygga vörzlu um allt land sitt, án tillags frá þeim, er lönd eiga 
að, hvort sem að liggur engi eða beitiland. Sömuleiðis þar, sem »hverfi« eða 
»torfur« eru með fleiri býlum og sami er eigandi að. Skal honum skylt að setja 
vörzlu um alla eignina, þó ekki nema utan túna eignarinnar, ef stór lönd eru.

5. gr.
Skyldur er eigandi ágangsfénaðar að taka þátt í girðingarkostnaði fyrir 

engjar eða ræktað land annars manns, ef það liggur undir verulegum ágangi 
- að öðrum kosti.

III. KAFLI.

Um ítök;

6. gr.
Hvarvetna þar, sem jarðir eiga beitaritök i annara lönd, en eiga þar 

ekki land undir, skal skylt að annast, að landeigandi bíði þar engan ágang fram 
yfir þa&, sem ítaksrétlindi heimila, og enga vöfzlu getur itakseigandi þar sett,



sem landspjöll eru að, nema með leyfi landeiganda. Sé um skóg að ræða, 
gilda þar um þau ókvæði í lögum eða reglugerðum, sem á hveijum tíma eru 
i gildi til friðunar skóginum.

7. gr.
Nú á maður engjaitök i annars manns landi, og má þá landeigandi 

ekki beita þangað fénaði sinum frá þvi 6 vikur eru af sumri og þar til búið 
er að slá ítakið og hirða að öllu. ítakséigandi skal láta vinna itakið næst eftir 
túnaslátt, nema öðruvísi semji með honum og landeiganda. Heimilt er itaks- 
eiganda að veita vatni á landið, ef hann fær þvi við komið, og má hann taka 
torf og grjót í landinu i stiflur og girðingar, er með þarf, en bæta skal hann 
landeiganda jarðspjöll, er verða af vatnsveitingu hans, eftir óvilhallra manna 

'  mati.
8. gr.

Heimilt er itakseiganda, þá er hann flytur hey af landinu, að beita 
bestum sinum, þó ekki meira en þörf gerist. Setja má hann þar hey saman, 
ef flutt er næsta vetur, og rista torf á, ef ekki eru landeiganda gerð sérstök 
landspjöll utan itaksins.

9. gr.
Nú hefir itakseigandi girt slægjoitak sitt með lokuðum hliðum, og er 

honum þá aðeins beimilt að hafa lokoð hlið frá því 6 viknr eru af sumri og 
þar til itakið er alhirt, eins og segir i 7. gr., nema þar sé undir vatnsveiting 
nýrækt til túngræðslu, eða tún; mega þá hlið ávallt vera lokuð. Á þá landeig- 
andi heimtingu á að fá metna beit sina i ítakinu og fulla greiðslu fyrir.

10. gr.
Ef landeiganda og itakseiganda kemur ekki saman um, hvort land- 

spjöll hafa gerð verið til tjóns Iandeiganda við notkun eða ræktnn itaks, eða 
hvað fyrir skuli greiða beit landeiganda, skal eftir ósk hlutaðeiganda dóm- 
kveðja 2 menn til gerðarinnar; taka þeir sér oddamann, ef þarf. Greiðir itaks- 
eigandi og landeigandi kostnaðinn, að hálfu hvor. Gildir gerð þessara manna 
þar um.

IV. KAFLI.

Um fjárrekstur i haga og innsetning búfjár.

11. gr.
Eigi má maður reka pening sinn til beitar nær annars manns landi eU 

500 m. (tvð hundruð faðma tólfræð), nema varzla sé i milli eða peningurinn 
hafður i höftum eða setið yfir honum, eða einhverjar aðrar hömlur af stað- 
háttum varni þvf, að hann fari inn yfir landamerki. Enginn má heldur byggja 
nær landamerkjum en nú var sagt sel, beitarhús, fjárréttir eða nokkur önnur 
peningsbús, nema áður hafi þar staðið eða sá leyfi, sem land á á móti. Þó



má sá, er vill nota rétt til lands fast að merkjnm, ef hann hefir boðið gagn- 
aðilja að taka þátt i */* girðingarkostnaði og hann ekki tekið þvi boði, vera 
undanþeginn þessum byggingarákvörðunum.

12. gr.
Ef maður rekur pening sinn á annars manns land til beitar eða nær 

landamerkjum en 11. gr. ákveður, og gengur peningurinn þegar yfir landa- 
merki, þá má sá, er fyrir beit verður, i fyrsta skipti taka þann pening og 
færa eiganda heim. Á þá eigandi að greiða fullt gjald fyrir heimreksturinn. 
Nú kemur peningurinn aftur inn á land grannans fyrir þessar sakir, og er 
honum þá heimilt að setja bann inn. Sama er og ef peningur annars manns 
skemmir girðingar eða garða, sem til vörzlu eru, eða stekkur yfir slíkar girð- 
ingar, enda séu þær i gildu standi.

13. gr.
Nú verður maður fyrir ágangi af annars manns fénaði fyrir aðrar 

sakir en segir í 11. gr., svo sem hirðuleysi fénaðareiganda, þrábeit eða fyrir 
enn aðrar orsakir, og hefir þá ágaogsþoiir sama rétt til innsetningar og allrar 
meðferðar eins og segir i 12.—17. gr.

14. gr.
Þá er ágangsfénaður er þannig settur inn, á eigandi þann kost að 

leysa hann út aftur, og skal hann þá greiða 30 au. fyrir hverja sauðkind og 
geit, en 1 kr. fyrir hvern stórgrip. Þess utan greiði hann skaða þann, er pen- 
ingurinn hefir gert á engjum, heyjum, túni, sáðgörðum og girðingum, eftir þvi 
sem 2 óvilhallir næstu grannar meta, er ágangsþolir kveður þar til, verði ekki 
samkomulag um skaðabætqr. Geri ágangsfénaður skaða að öðru leyti, svo sem 
með því að i honum er graðpeningur, sem gengur laus á þeim tima, sem 
ágangsþoli verður að skaða, varðar það sérstðkum skaðabótum, er meta skal 
á sama hátt. Taki maður pening í hagagöngu og gangi hann i annars manns 
land, skal fyrir hann greiða hálfu meira útlausnargjald.

15. gr.
Tregðist eigandi ágangsfénaðar að greiða útlausnargjald og skaðabætur, 

ef einhverjar eru, er þeim heimilt, er inn setti, að halda svo miklu af fénaðin- 
um, er útlausnargjaldinu og skaðabótunum nemur, þar til þvi er að fullu lokið.

16. gr.
Þegar ágangsþolir hefir sett inn ágangsfénað, skal hann samdægurs 

gera eiganda aðvart um það. Hann skal ætla fénaðinum nóg húsrúm og skal 
hann ábyrgjast, að hvorki falli hús á hann né hann troðist undir fyrir hús- 
þrðng; en eigi varðar honum við lög, þó skepnur stangi hver aðra til bana 
eða farist af þeim orsðkum, er honum verður eigi gefin sök á. Sé málnytu- 
peningur settur inn, skal mjalta hann á hverju máli, og á sá málnytuna, er 
inn setti. Nú kemur eigandi ekki strax að vitja penings sins, og skal sá, er



inn setti, geyma hann í 2 daga og gefa hey, ef með þarf, en fá skal hann 
allan þann kostnað endurgoldinn. Hafí eigandi ekki vitjað penings sins á 2 
daga fresti, er ágangsþoli beimilt að fá upphoð á svo miklum bluta fénaðarins, 
að hann fái allan sinn kostnað endurgoldinn, ásamt útlausnargjaldi og skaða- 
bótum, ef eru. Hinn hluta peningsins, er ekki fer fram sala á, skal færa eig- 
anda, og borgar hann hæfílegt gjald fyrir heimreksturinn.

17. gr.
Gf eigandi ágangsfjár tekur pening sinn, sem inn hefir verið settur, úr 

vörzlum annars manns að honum fornspurðum og án þess að hafa greitt 
áfallinn kostnað, varðar það sektum, 20—200 kr. Sé peningur kominn inn á 
annars manns land af þeim orsökum, sem segir í 11. og 13. gr., en befir þó 
ekki verið settur inn, má eigandi ekki taka hann þar að hinum fornspurðum, 
nema hann greiði honum fullt endurgjald, hafi fénaðurinn gert skaða.

Eigi má reka annars pening úr sjálfs hans landi, svo til ógreiða verði 
eða skaða. Varðar það 5—100 kr. sekt.

18. gr.
Taki nokkur fénað annars manns og setji inn, þegar öðruvisi er ástatt 

en segir i lögum þessum, skal hann greiða fullt endurgjald fyrir skaða, er af 
því hlýzt, auk 10—80 kr. sektar.

V. KAFLI.

Um afréttarpening og strokufénað.

19. gr.
Gangi fénaður úr afrétt i lönd manna og geri þannig átroðning eða 

skaða, er ágangsþoli heimilt að reka hann aftur til afréttar, ekki styttra en i 
miðjan afrétt. Gerir bann hæfilegan reikning fyrir reksturinn til hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar, er greiðir hann úr sveitarsjóði. Verði ágreiningur um reikning- 
inn, skulu 2 menn meta, er ágangsþolir og sveitarstjórn nefna, sinn hvor. 
Komi þeim ekki saman, taka þeir sér oddamann. Kostnaður við gerðina greið- 
ist af hálfu af hvorum aðilja.

20. gr.
Geri strokufénaður ágang á Iand manns og eigandi er svo fjarri, að hon- 

um verði ekki gert aðvart samdægurs, skal ágangsþolir taka fénaðinn í vöktun 
þar til eigandi fær vitneskju um, sé það á þeim tima, að eigandi biði skaða af 
að missa fénaðinn. Ella skal með hann farið sem afréttarpening samkv. 19. gr. 
Fénaðareigandi greiðir ágangsþoli þóknun fyrir vöktun. En reki hann fénaðinn 
til afréttar, greiðir sveitarsjóður þess hrepps, er eigandi er búsettur i, kostnað- 
iún, og fer um það eins og segir i 19. gr. Vitji fénaðareigandi ekki þess fénaðar,



er ágangsþolir hefir tekið i vöktun, á bæfilegum tíma eftir að hafa fengið vit* 
neskju þar um, skal farið með fénaðinn sem afréttarpening.

VI. KAFLL

Um itölu t óskipt lönd.

21. gr.
Þar, sem óskipt eru lönd milli tveggja jarða eða fleiri, er hverjum 

heimilt, er ofsett þykir i landið eftir afnotahlutföllum, að heimta ítölu frá 
hverjum notanda. Hreppstjóri og úttektarmaður framkvæma itðluna, og greiða 
ábúendur kostnaðinn eftir afnotahlutföllum.

G r e i n a r g e r ð .

Um ástæðnr fyrir frv. þessu visast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi frv. 
i fyrra, þskj. 230.

Frv. þetta er flutt að tilhlutun landsstjórnarinnar.


