
Ed. 662. Nefndarálit

um frumv. til laga um sölu á landi Garðakirkju á Alflanesi.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað mál þetta eftir föngum. Er lmn þeirrar skoðunar, 
að Hafnarfjarðarbæ sé mikil nauðsyn á auknu landi, bæði til ræktunar og tíl 
beitar handa nautgripum bæjarbúa. Telur nefndin sjálfsagt, að l)ærinn verði 
látinn sitja fyrir kaupum á umræddu landi að miklu eða öllu leyti.

í  landi jarðarinnar eru nú talin 16 býli. Á þeim öllum, eða flestum, mun 
vera framfleytt nokkrum búpeningi, og má því ætla, að þessum býlum sé þörf 
á nokkurri Iiagbeit. Treystir nefndin sér ekki til að leggja neinn dóm á það, 
hvernig þvi yrði fyrir komið, eða hvort tillit beri að taka til þess við væntanlega 
sölu landsins.

Nefndin hefir leitað áhts dómsmálaráðunevtisins og sömuleiðis biskups 
uni málið. Telur biskup i svari sínu, að vegna prestakallsins sjái liann ekkert 
því til fyrirstöðu, að landið verði selt. í  bréfi dómsmálaráðuneytisins til nefnd-
arinnar segir svo: „  ráðuneytið mælir með því, að Hafnarfjarðarbæ verði
selt eittlivað af landinu, en taka verður tillit til Imgsanlegra þarfa sóknarpresls, 
ábúenda á lijáleigum prestssetursins og undirbúnings, sem þegar er liafinn til 
stofnunar nýbýlis í landi jarðarinnar“ .



TJt af þvi, sem fvrir liggur og hér er drepið á, treystir ncfiidin sér ekki 
til að mæla ineð því að svo komnu, að frumvarpið verði samþykkt, og þá aðal- 
lega vegna ónógs undirbúnings. Nefndin leggur því til, að málið verði afgreitt 
með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

í því trausti, að ríkisstjórnin undirbúi og leggi fyrir næsta þing lieimild 
iiin sölu á Garðakirkjulandi á Álftanesi til Hafnarfjarðarkaupstaðar, eða jieim 
liluta landsins, er hún telur rétt að selja, tekur deildin fvrir næsta mál á dagskrá.
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viðstaddur, þegar vottorð þarf að gefa. Matsvottorð þetta skal rita á fariuskir- 
teini þau, er fylgja hverri síldarsendingu. í vottorðinu skal það tekið fram, að 
ferming skipsins hafi farið fram undir eftirliti matsmanns, enda getur hann 
stöðvað ferminguna, ef ekki er i hvívetna farið eftir fyrirskipunum lians um 
umbúnað og frágang sildarinnar í skipinu. Atvinnumálaráðuneytið gefur út fyr- 
irmynd að farmskirteini með árituðu matsvottorði.

Lögreglustjórar eða umboðsmenn þeirra skulu hvcr í sinu umdæmi sjá 
um það, að sildarfarmskirteini séu rituð á fyrirskipuð eyðublöð, og fvlgi mats- 
vottorð liverri síldarsendingu, sem þeir afgreiða, enda votti þeir undirskrift 
hlutaðeigandi matsmanns á farmskírteinið.

9. gr.
Alla matsskylda síld, sem út er flutt, skal merkja með lögskipuðu merki, 

sem nánar verður ákveðið af atvinnumálaráðuneytinu. Skal það málað á efri 
botn hverrar tunnu. Ennfremur skal setja í þar til ætlaða reiti söltunardag, 
merki, er tilgreini veiðiaðferð, gæðamerki og flokkunarmerki síldar eftir stærð, 
sbr. 4. gr. Ennfremur neðan undir merkjunum einkennisstafi þess, er síldina 
verkar, og útflytjanda hennar.

10. gr.
Þeir, sem verka síld til útflutnings, skulu í lok hverrar viku tilkvnna yfir- 

matsmanni í umdæminu tölu þeirra tunna, er þeir hafa verkað. og á hvern hátt 
sildin er verkuð.

11. gr.
Brot gegn lögum þessum varða 100— 5000 kr. sektum, er renna í ríkis- 

sjóð, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hinum almennu hegningarlögum.

12.gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


