
E d . 117. F ru m varp
til laga um breyting á lögum nr. 40, 7. mai 1928, um breyting á jarðræ ktar-
lögum, nr. 43, 20. júni 1923.

Flutningsm.: Jón Jónsson og G uðm undur Ólafsson.

8r *

Á eftir 7. gr. komi ný grein, er orðist svo:
Nú gerir m aður þurrbeyshlöðu, og skal þá veita honum  styrk ú r rfkis-

sjóði, sem nemi 1 kr. á hvert metið dagsverk.
Slyrkurinn er bundinn því skilyrði, að hiaðan sé reist eftir fyrirm ynd 

frá Búnaðarfélagi Islands og af þeirri stærð, sem sam svarar jörðinni, sem 
hlaðan er á reist.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1930.

G r e i n a r g e r  ð.
Jarðræktarlögin frá 1923 hafa, ekki sfzt eftir að þeim var breytt 1928, 

orðið til að auka stórkostlega jarðabætur i syeitunum, flieð þvi að heita mönn- 
um riflegnm styrk fyrir þær.

Þar sem reynslan hefir orðið svo góð um árangur laganna að því er 
teknr. til þeirra jarðabóta, sem styrks njóta eftir öðrnm kafla.þeirra, virðist mjög 
æskilegt að koma fleiri jarðabótaflokknm nndir hann.

Með þessn frv. er lagt til að taka blöðnr upp i jarðræktarlögin og hvetja 
menn þann veg til að ,koma þeim npp, því að á þeim er engu siður þörf i hin- 
um þurrviðrasamari hérnðnm en á súrheystóftum.

Pað er knnnngt, að viða á landinn er mjög lítið nm hlöður, en geysijeg 
vinna gengnr árlega alla tima árs i torfverk við tóftirnar, er dregnr bæði frá 
jarðræktarstörfnm og heyvinnn, ank þess setn torfristgn. veldnr .miklpm jarð- 
spjöllnm.

Jafnframt þvi að menn ern hvattir til að koma npp hlöðnnnm, verðnr 
að tryggja það, að þær sén baganlega gerðar Qg.ykki sé verið að hrófa þeim upp 
við hvern kofa, heldur stefnt að þvi að færa peningsbúsin bsefilega saman.

Vitanlega hefir það nokkuð ankjn gjpld i tör jmeð sér að styzkja fleiri



jarflabætur en þegar er gert, en þar eð breyting sú, sem fór fram i  siðasta ir i  
á því, hvernig jarðabætur eru lagðar í dagsverk, þótt fyliilega réttmæt væri, 
heflr allmikla gjaldahækkun í för með sér fyrir rikissjóð, þá virðist ekki áhorfs- 
mál að styrkja í þess stað fleiri jarðabætnr, eins og hér er lagt til.


