
Ed. 275. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 40, 7. maí 1928, um breyting á jarðræktar-
lögum, nr. 43, 20.* júní 1923.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Nú gerir maður þurrheyshlöðu, og skal þá veita bonura styrk úr rikis-

sjóði, sem nemi kr. 0.75 á hvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri 
uppbæð en 750 kr.

Styrkir til þurrheyshlöðubygginga skulu ekki fara fram úr 75 þús. kr. 
alls á ári.

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að hlaðan sé byggð eftir fyrirmynd 
frá Búnaðarfélagi íslands og sé með þeirri gerð og þeirri stærð, er samsvarar 
jörðinni, sem hlaðan er reist á.

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



Ed. 276. Frumvarp
til Iaga um byggingu fyrir Háskóla lslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Á árunum 1934—40 er landsstjórninni heimilt að láta reisa byggingu 

fyrir Háskóla íslands á lóð þeirri við Skólavörðutorg, sem skipulagsnefnd 
Reykjavíkur hefir valið háskólanum í því skyni. Höfuðbyggingin má kosta 
allt að 600 þúsundum króna, og skal verkið framkvæmt eftir því, sem fé er 
veitt i fjárlögum, eða með lántöku eftir heimild Alþingis. Svo skal hagað 
byggingunni, að taka megi nokkurn hluta hússins til afnota fyrir háskólann, 
þótt byggingin sé ekki fullger.

2. gr.
Skilyrði fyrir þvi, að ríkissjóður leggi fram fé til háskólabyggingar 

samkvæmt lögum þessum, er, að Reykjavíkurbær gefi háskólanum til sér- 
kvaðalausra afnota um aldur og æfi landsneið frá Skólavörðutorgi milli lóðar 
landsspitalans og væntanlegs iþróttavallar niður að Hringbraut, og 5 hektara 
af landi 'neðanvert við Hringbraut i áframhaldi af ofannefndri byggingarlóð 
háskólans.

3. gr.
Landsstjórninni heimilast að ætla húsrúm fyrir kennsln i uppeldis- 

visindum i væntanlegri háskólabyggingu og að láta reisa heimavist fyrir kenn- 
araefni á þeim hluta lóðarinnar, sem ætlaður verður fyrir sjálfstæðar smá- 
byggingar.


