
Nd. 351. Frumvarp
til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 68 14. nóv. 1917, um áveitu á 
Flóann.

F rá  landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Landsstjórninni beimilast að gefa eftir skuld þá, sem stofnað liefir verið 

til vegna áveitu á Flóann, að öðru en þvi. er í lögum þessum segir, og með 
þeim skilmálum, er þar greinir.

2. gr.
Hver jarðeigandi á áveitusvæðinu, sem njóta vill ívilnunar laga þessara, 

skal skyldur til að láta land af hendi við ríkissjóð upp í áveitukostnaðinn, 
svo framarlega sem bann, að dómi nefndar þeirrar, er um ræðir í 3. gr., getur 
gert það án þess að rýra ábýli sitt svo, að það geti ekki framflevtt þeirri áhöfn, 
sem þar er, eða telja verður nauðsynlega til framfærslu meðalfjölskyldu. 
Ráðherra gctur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef sér-



stakar ástæður mæla með oí< það, að dómi ncfndarinnar, kem ur ekki í bága 
við afhendingu annars lands.

3. gr.
Skipuð skal þriggja m anna nefnd til að veita móttöku löndum þeini, er 

um ræðir í 2. gr. Nefndin skal svo skipuð, að atvinnum álaráðherra nefnir einn 
manninn, stjórn Flóaáveitufélagsins annan, en stjórn Búnaðarfélags Islands 
hinn þriðja, og er hann form aður nefndarinnar. Enginn nefndarm anna má 
vera landeigandi á áveitusvæðinu eða þar  búsettur.

Verði ágreiningur i nefndinni, ræður afl atkvæða.
Kostnaður við nefndarstörf greiðist úr ríkissjóði.

4. gr.
Nú telur nefndin, að jarðeiganda sé fært að lá ta land af hendi upp í áveitu- 

kostnað, og skal hún þá tilkvnna honum það og gefa honum kost á að gæta 
hagsmuna sinna. Akveður nefndin síðan, hvar úr landareign lians land skuli 
tekið. Nefndin hefir fr já lsar hendur um, hvort hún vill heldur taka áveituland 
eða beitiland, en samræma skal hún, eftir þvi sem við verður komið, að taka 
það land, sem lientugast er fyrir jarðeiganda að missa og að beztum notum 
kemur fvrir ríkissjóð að fá, með tilliti til stofnunar nýrra býla.

5. gr.
Nú ákveður nefndin, að áveituland skuli tekið, og skal það þá þannig gert, 

að af hverjum 4 liekturum, sem veitt er á, fær ríkissjóður einn. Sé liinsvegar 
tekið óræktað land, skal á sama hátt taka einn hektara fvrir hverja þ rjá  hekt- 
ara  áveitulands. Þó er nefndinni heimilt að hreyta því hlutfalli, eftir þvi sem 
henni þvkir ástæða til með tilliti til gæða landsins og legu.

6. gr.
Hafi landeigandi gert mannvirki á hinu tekna landi, svo sem flóðgarða o. 

s.-frv., skal nefndin meta þau til verðs á móti landi og taka þeim mun minna 
land sem verðmæti m annvirkjanna nemur.

7. gr.
Að svo miklu leyti sem þvi verður við komið, skal nefndin taka löndin í 

samhangandi spildum og með það fvrir augum, að unnt verði siðar að skipta 
þeim niður í sjálfstæð býli. Skal þess þannig gætt, að bæjarstæði verði hæfi- 
lega mörg og að lögun landsins og landkostir verði þannig, að hentugt sé til 
yrkingar. •

8. gr.
Þar, sem svo stendur á, að landi ja rðar  eða torfu hefir verið skipt milli 

fleiri ábúenda eða eigenda, en óhentugt þvkir að taka land upp í áveitukostn- 
að í réttum hlutföllum við skiptin, skal nefndinni heimilt að taka' land án til- 
lits til skiptanna. En fari svo, að einn landeigandi eða notandi verði harðara



úti en annar við landtökuna, skulu ný landskipti þegar fara  fram  samkvæmt 
landskiptalögum, og ber ríkissjóður allan kostnað við þau skipti.

9. gr.
Nefndin getur, ef sérstaklega stendur á, tekið spildu úr landi áveitujarð- 

ar í skiptum fyrir land, sem ríkissjóður fær upp i áveitukostnað frá  öðrum 
jörðum eða liefir eignazt á annan liátt, enda geri skiptin kleift að taka upp í 
áveitukostnað land, sem ríkissjóði kæmi annars ekki að notum, eða sameina 
landspildur, sem annars vrðu aðskildar.

Skiptin skulu gerð þannig, að Idutaðeigandi jarðeigendur bíði ekki tjón 
við þau.

Að því leyti er landamerki breytast milli jarða, tilkvnnir nefndin eigend- 
um brevtinguna og annast 11111, að ný landamerki séu sett i samræmi við skipt- 
in, og brevtingin jafnfram t tilkvnnt til landam erkjaskrár sýslunnar.

. 10. gr.
.Tafnóðum og nefndin liefir lokið útmælingu jieirra landa, er tekin verða 

upp í áveitukostnað, skal hún sjá uni, að sett verði upp greinileg landamerki 
milli þeirra og aðliggjandi jarða, eftir því sem atvinnumálaráðlierra nánar 
mælir fyrir uin. Hún annast og um, að uppdráttur sé gerður af þeim lönduni, 
er rikissjóður fær. •

11. gr.
Xú telur nefndin, að eiganda áveitujarðar sé eigi fært að láta land, að 

nokkru eða öllu, upp í áveitukostnað, eða lega ja rðarinnar er þannig, að rikis- 
sjóði mundi eigi koma að gagni að fá spildu úr landi bennar, eða undanþága er 
veitt samkv. ákvæðum 2. gr., og skal þá landeigandi greiða af jörðinni áveitu- 
skatt í ,‘M) ár, er nemi 80 au. árlega af bverjum bektara lands, sem mælt liefir 
verið til áveitu. Áveituskattur þessi skal tryggður með lögveði í jörðinni og 
bafa forgangsrétt fyrir ölluni sámningshundnum veðskuldum, enda skal kvöð- 
in innfærð í veðmálabækur sýslunnar. (Tjalddagi lians skal ákveðinn af at- 
vinnumálaráðherra.

12. gr. •
Xú er land látið upp í áveitukostnað af jörð, sem er i leiguábúð, og breyi- 

ir jiað í engu unisöniduni leigumáia jarðarinnar. Falli á bana áveituskattur 
samkv. ákvæðum 11. gr., ber leiguliða að standa skil á lionum til jarðeiganda.

• 13. gr.
Þangað til öðruvísi verður ákveðið með lögum, skal landsstjórnin, að svo 

miklu levti sem unnt er, leigja út lönd þau, er ríkissjóður fær samkvæmt á- 
kvæðum laga þessara. Abúendur þeirra jarða, sem löndin cru tekin frá, skulu 
bafa forleigurétt fvrir það verð, er rikisstjórnin ákveður.



1-í. gr. '
Útnjæling landa samkvæmt ákvæðum laga þessara skal fram fara, að svo 

miklu leyti sem unnt er, sumarið 19.‘k‘k En verði verkinu eigi lokið á þeim tíma, 
skal það framkvæmt á sumarm ánuðunum 1934.

1.1. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

G r e i n a r g e r ð .  '

. Frumv. þetta er flutt að tilmælum atvinnumálaráðlierra. Landbúnaðar- 
nefnd álítur, að brevta þurfi ýinsum ákvæðum frumvarpsins, og áskilur sér 
því rétt til að bera fram  breytingartillögur við 2. umr. málsins hér í deildinni.

Nefndarálit frá nefnd þeirri, er síðasta Alþingi lieimilaði að skipa vegna 
Flóaáveitunnar, fvlgir hér með til skýringar, og einnig eftirfarandi greinargerð:

„Um greinargerð fvrir frv. þessu má að mestu vísa til meðfylgjandi néfnd- 
arálits, en um einstakar greinar frv. þvkir rétt að taka þetta fram :

Við 1. gr.
Þarf ekki skýringar við.

. Við 2. gr.
Xefndin gerir ráð fyrir, að vfirleitt taki ríkissjóður land upp i áveitukostn- 

aðinn, þar  sem því verður við komið án þess að það rýri ja rð irnar  um of. Hins- 
vegar þvkir rétt, að atviimumáJaráðJierra geti veitt undanþágu frá Jiessu, ef 
ástæða þvkir til, er lögin koma til framkvæmda, og komi þá árlegt gjald upp i 
áveitukostnaðinn í stað landsins.

Við 3. gr.
Framkvæmd landtökunnar er mikið og vandasamt verk og sá, sem það lief- 

ir með hendi, verður að fá vald til Jiess að fella úrskurði, sem einstakir jarð- 
eigendur á áveitusvæðinu verða að hlita. Þess vegna er talið nauðsvnlegt, að 
skipuð verði nefnd, er hafi Jiessa fram kvæm d á liendi, og virðist eðlilegt, að 
hvor aðili, áveitufélagið og rikisstjórnin, nefni mann í liana, en Búnaðarfélag 
Islands nefni oddamanninn.

Við 4. gr.
Xefndin þ a rf  að liafa frjá lsar liendur um, livaða land liún tekur, til Jiess 

að geta séð um, að ríkissjóður fái land, sem liann getur notfært sér.

Við 5. gr. ’
Gefur ekki tilefni til skýringar.

Við ti. gr.
Viðast mun Jiaga sv'o til, að liægt er að laka land, sem lítil eða engin mann- 

\arki hafa verið gerð á, en verði ekki lijá því komizt, er eðlilegast, að þau séu 
tekin eftir mati.



Þarf ekki skýringar við.

Við 8—9. gr.
Akvæði 8. og 9. greinar eru sett til þess, að auðveldara sé við landtökuna 

að fylgja ákvæðum 7. greinar.

Við 10.—15. gr.
Greinarnar þurfa eigi skýringar við“.

Fylgiskjal. .

Við 7. gr.

NEFNDABÁLIT.

Alþingi 1932 samþykkti í 22. gr. fjárlaga svo látandi tillögu:
„Stjórninni er heimilt:
Að skipa 3 menn til að athuga ástand Flóaáveitunnar og fjárhagsgetu 

hænda á áveitusvæðinu til greiðslu á skuldum við rikissjóð vegna áveitunnar 
og Mjólkurbús Flóamanna. Skal ríkisstjórnin, að fengnu áliti þeirrar nefndar, 
leggja f\TÍr næsta Alþingi tillögur um lausn þessara mála. Sömu menn athugi 
fjárhagsástæður Mjólkurbús Ölfusinga og sendi stjórninni skýrslu þar um “.

Samkvæmt þessari samþvkkt skipaði ríkisstjórnin í þessa nefnd með bréfi, 
dags. 8. ágúst f. á., þá

Pál Eggert Ólason, fyrrv. liankastjóra, sem form. nefndarinnar,
.Törund Brynjólfsson, Skálholti, og
Stein Steinsen, verkfræðing.
Hinn 3. septemher gerðist Páll Eggert Ólason skrifstofustjóri í fjármála- 

ráðuneytinu og iét þá sköinmu síðar af störfum í nefndinni sakir annríkis, en 
i lians stað skipaði ríkisstjórnin í nefndina Pétur Magnússon alþm.

Laust eftir að nefndin var skipuð hittust nefndarm enn i Reykjavík og 
skiptu með sér verkuni til undirbúnings nefndarstarfinu.

Fundarhöld byrjaði nefndin í októher, og var Pétur Magnússon kosinn rit- 
ari nefndarinnar. Hefir nefndin starfað saman siðan nær óslitið.

Xefndin aflaði sér skýrslu liúenda á áveitusvæðinu vfir efnaliag þeirra 
fyrir árið 1931. Búnaðarskýrslur frá 1915—1930, eftir því sem kostur Iiefir 
verið á.

Ennfrem ur liefir nefndin atliugað reikninga áveitunnar yfir 'stofnkostnað 
liennar og reikninga vfir byggingarkostnað Mjólkurbús Flóam anna og reikn- 
inga vfir stofnkostnað Mjólkurhús Ölfusinga ásamt rekstrarreikningum hú- 
anna frá byrjun.

Fyrir liyggingarkostnaði mjólkurhúanna og rekstri þeirra verður gerð sér- 
stök grein.

Skal þá vikið að áveitumálinu nánar. '
Nefndin sér ekki ástæðu til að skrifa langt mál um Flóaáveituna nú cða 

fara hér að rekja sögu liennar. Um málið hefir áður verið mikið skrifað, og



eru í ýmiskonar prentuðum skýrslum margskonar upplýsingar um það, og eru 
sumar þeirra frá síðustu árum. Vill nefndin vísa til þeirra rita  um þetta efni.

Vafalaust hefir ekkert eins ýtt undir að framkvænm áveitu á Flóann eins 
og það, livað grasbrestur var þar tiJfinnanlegur og spretta virtist ganga mikið 
úr sér eftir að Hvítá liætti að renna yfir. Þegar vorveðrátta var þerrisöm og 
köld, var gróður þar jafnan lítill og kvrkingslegur. Þá er veðrátta féll þannig, 
var mjög miklum erfiðleikum liáð að afla lieyja i Flóanum. Urðu þau bæði 
litil og ekki góð. Mikið fóður þarf þar að ætla fénaði sakir þess, livað beit er 
þar lítilfjörleg víðast livar.

Þessi stórkostlegu áraskipti að lievafla og óvissa 11111 nægilegt fóður fyrir 
búpeninginn varð til þess, að búskapur gat þar  ekki tekið þeim framförum, 
sem annars hefði mátt búast við, ef grasspretta hefði ekki verið eins mis- 
brestasöm.

Þegar úrkomutið var i gróandanum, var jafnan lieldur góð spretta i Fló- 
anum. Það var því talið fullvíst, að með því að trvggja nóg vatn á engjarnar, þá 
mvndi jafnan verða sæmileg grasspretta.

Þar, sem Hvitá hljóp vfir, spratt ætíð vel, og gerðu menn sér því vonir um, 
að með þvi að taka vatn úr Hvitá til áveitu, myndi fást góð og mikil grasspretta 
og betri og meiri hey en áður, og búskapur á þessu svæði mvndi taka miklum 
og skjótum fram förum  þegar áveitan væri komin.

Fyrir þessar sakir óx mönnum ekki svo mjög í augum sú fjárhæð, sem tal- 
ið var að þvrfti til þess að framkvæm a áveituna. Almennt liafði verið talið af 
þeim, er höfðu kvnnt sér málið, að áveitan mvndi skapa mjög fljótlega m eira 
verðmæti heldur en neniur þeim fjárm unum , er þvrfti til að framkvæm a verk- 
ið, ef áveitulandið vrði notað eins og kostur væri.

Málinu var um m argra ára  skeið haldið vakandi af áhugasömum mönn- 
um, áður en til framkvæm da kom.

Af innanríkislántökunni 1920, .3 millj. kr., liétu Landsbanki íslands og ís- 
landsbanki 2 millj. kr. af lánsupphæðinni með því skilyrði, að 1 millj. kr. af 
láninu gengi til Flóaáveitunnar.

Með þessari ákvörðun bankanna var i raun og veru frainkvæmd áveitu- 
verksins ráðin.

Þangað til liafði jafnan staðið á peningum til fram kvæm da verksins, en 
nú var sú þraut leyst.

Vorið 1922 var hafin framkvæm d áveitunnar og' var lokið 1931.
Hér er birt skýrsla yfir tölu nautgripa og sauðfjár í lireppunum á áveitu- 

svæðinu frá 1915—1930 og skýrsla vfir úthevsafla á sama tíma. Má af henni 
sjá, hverjum breytingum búnaðurinn liefir i þessum efnum tekið á þessu tima- 
bili.

Ennfrem ur er sýndur til samanburðar útheysafli á jörðum utan áveit- 
unnar í Flóanum á sama tíma.

Frá  þvi fyrst er áveitumálið var ýtarlega rannsakað, hefir mönnum verið 
það ljóst, að það myndi íbúum áveitusvæðisins ofvaxið, ef þeir ættu að greiða 
allan áveitukostnaðinn.



Karl Thalbitzer, er fvrstur gerði allýtarlegar mælingar á áveitusvæðinu, 
á;etlaði áveitukostnaðinn kr. 000000. Aætlun hans er gerð 1907.

I hréfi 20. ágúst 1919 áætlar vegamálastjóri, að aðalskurðakerfi og flóð- 
gá 'tir  Flóaáveitunnar muni kosta 1100000 kr., én flóðgarðar og aukaskurðir 
000000 kr. 1 1

Nú hefir kostnaðurinn við framkvaund verksins numið 1430 þús. kr., og 
eru vextir þar  ekki taldir með. Þó að þetta sé að vísu miklu hærri upphæð en 
Thalbitzer áætlaði, þá mun mega telja, að framkvæm d áveituverksins hafi 
yfirleitt farið vel úr liendi. Frá því er Thalbitzer samdi sína áætlun og til þess 
tima; er verkið var framkvæmt, urðu, eins og kunnugt er, stórkostlegar breyt- 
ingar á öllu verðlagi. Er því ekki tiltökumál, þó að áveitukostnaðurinn vrði 
miklu meiri en þar var gert ráð fvrir.

Fyrir forgöngumönnum málsins hefir það ja fnan  vakað frá  þvi fvrsta, að 
réttmætt væri að framkvæma þetta stórfellda ræktunarfvrirtæki, þó að svo 
kynni að fara, að það ekki beinlinis horgaði sig fvrir ríkissjóðinn á fyrstu ár- 
um. Hinn óbeini hagur, sem verkið skapaði, er stundir liðu, og hin miklu auknu 
skilyrði til fjölgunar býla á áveitusvæðinu og aukinnar framleiðslu meira en 
réttlættu þá fjármunaeyðslu, sem af framkvæmd verksins leiddi. Hafa ummæli 
ýmsra m erkra manna innan þings og utan lmigið í þessa átt.

Thalbitzer telur, að skilyrðið fyrir þvi, að þetta verk verði framkvæmt, sé, 
að fjárm unir fáist með hagfelldum kjörum og að stuðlað verði að þvi, að fólki 
fjölgi á áveitusvæðinu til hagnýtingar landinu.

En til þess að fólki fjölgi að marki á áveitusvæðinu, telur Thalbitzer, að 
óhjákvæmilegt sé að láta því í té land fvrir hýli með hagfelldum kjörum. Hann 
telur og, að ef rikið sjái fyrir því, að það fóik, er á áveitusvæðið flytur, fái býli 
með góðum kjörum, þá geti það vænzt þess með tíð og tíma að fá áveitukostn- 
aðinn endurgoldinn að fullu, og meira en það. Og til þess að greiða fvrir þvi, 
að býlum fjölgi, telur liann hvggilegt, að eigendur jarðanna á áveitusvæðinu 
greiði áveitukostnaðinn með landi, eftir því sem við verður komið, Með þessu 
móti fái eigendur áveitujarðanna áveituna án beinna gjalda. Jafnvel telur 
Thalbitzer, að luigsazt geti, að einstöku áveituliændúr fái meira fyrir land, er 
þeir láta af höndum, en áveitukostnaðinum nemur, og geti þeir þá mjög fljót- 
lega fært sér áveituna i nyt, og muni efnahagur þeirra við það taka miklum 
framförum.

Fyrir framlag sitt til áveitunnar eignast ríkið með þessu móti miklar lendur, 
sem það gæti gert sér arðberandi með ýmsu móti, t. d. með sölu til nýrra býla, 
eða með því að leigja það fólki, er stofnaði býli á landinu. Þannig hefir strax í 
byrjun við atlmgun málsins komið sú skoðun fram, að hyggilegt væri, að áveitu- 
kostnaðurinn yrði greiddur með landi.

A Alþingi 1915 var svo hljóðandi þingsályktun samþykkt:
„Alþingi ályktar að skora á stjórnina að:

1. Láta á næsta sumri 3 liæfa menn rannsaka Flóaáveitumálið, og má verja 
til þess allt að 2500 kr. af landsfé. Menn þessir skulu:
a. I.eita samninga við jarðeigendur i Flóanum um allt, er til þeirra tekur



viðvíkjandi áveitumálinu, sérstaklega liæfilegt endurgjald i landi. ef verk- 
ið er framkvæmt á landssjóðskostnað.

b. Athuga og gera áætlun, ef nauðsyn krefst, um það, liversu lögnám á jörð- 
unum á áveitusvæðinu yrði framkvæmt, liver kostnaður og áhætta flyti 
af því fvrir landssjóð.

e. Gera tillögur um það, hversu byggðinni, skiptingu lands, býlastærð og 
býlafjölda á áveitusvæðinu, túnstæðum og þvíl. yrði hezt og haganJegast 
komið fyrir.

2. Að undirbúa að öðru leyti áveitumálið fvrir næsta þing“.
Eins og sjá má á þingsályktun þessari, hefir það vakað fyrir þinginu, að 

land vrði tekið upp í áveitukostnaðinn, svo framarlega sem liann yrði af ríkis- 
sjóði greiddur. í umræðunum, sem urðu um þessa þingsályktun, keinur það fram 
hjá helztu talsmönnum málsins í báðum deildum, að þeir hafa mikla trú á 
fvrirtækinu og ráðgera, að áveitukostnaðurinn verði með landi greiddur.

Nefnd sú, er skipuð var samkvæmt þessari þingsálvktun og undirbjó Flóa- 
áveitulögin, hefir og við þvi búizt, að áveitukostnaðurinn yrði að meira eða minna 
levti greiddur með landi. Og landbúnaðarnefndir beggja deilda Alþingis 1917, er 
lögin um áveitu á Flóann voru sett, hafa búizt við því, að með landi yrði áveitu- 
kostnaðurinn greiddur.

Við umræður málsins í þinginu um frv. er þess getið. að þó að svo kunni að 
fara, að eigendur áveitujarðanna skorti getu til þess að endurgreiða ”4 hluta á- 
veitukostnaðarins, þá sé liér um svo stórfellt ræktunarmál að ræða, að það tjái 
ekki annað en að greiða fvrir framgangi þess.

Af meðferð þingsins 1917 á málinu verður ekki annað ráðið en að það hafi 
verið mjög eindreginn vilji hjá því, að málið gengi fram.

Austanfjalls var almennur áhugi fyrir því, að áveitan yrði framkvæmd, og 
nægir í því efni að visa til þess, er opinberlega hefir komið fram í því efni. (Sjá 
t. d. álit Flóaáveitunefndarinnar 1916 o. fl.).

Fullvist er, að ýmsir jarðeigendur á áveitusvæðinu liafa ætíð liugsað sér að 
greiða áveitukostnaðinn með landi. Eru það auðvitað fyrst og fremst þeir, er hafa 
meira áveituland en þeir geta notfært sér, og um þá má segja, að það geri þeim 
ekkert til, þó að þeir láti eitthvað af áveitulandi sinu upp i ávcitukostnaðinn. Nú 
má telja það nokkurnveginn víst, að meginþorra hýlanna sak'i ekki, þó að þau 
skerði nokkuð land sitt til greiðslu á áveitukostnaðinum, sérstaklega ef land- 
takan er ekki bundin við áveituland, en ekki má þó gleyma því, að allmörg hýli 
eru á þessu svæði, sem ekki eru aflögufær um land, mega alls ekkert áveituland 
missa, og sum cnda ekkert land, þó utan áveitu sé.

Nefndin gerir því tillögiu’ um það. að jafnframt þvi, sem að sjálfsögðu á- 
veituland verði tekið upp í áveitukostnaðinn, þá megi líka taka land utan áveitu, 
þar sem það hentar aðiljum Jietur (jarðeiganda og ríkissjóði). Getur það koniið 
sér vel vegna býlastæða og túnræktar og sömuleiðis fvrir þann, er landið lætur 
af höndum.

Vera má, að suinir telji, að æskilegast hefði vcrið fýrir ríkissjóð að fá það 
af áveitukostnaðinum, sem greitt verður, i peningum, en það er einhuga álit



nefndarinnar, að með þvi móti gæti ekki verið að tala 11111 greiðslu nema á ör- 
litlu broti af áveitukostnaðinum.

Nær undantekningarlitið mvndi eigenðum jarðanna á áveitusvæðinu ómögu- 
legt að greiða í peningum sem nokkru nemur af áveitukostnaðinum, þegar frá 
eru taldar þær jarðir, sem eru í eigu hins opinbera.

Eftir þeim skýrslum, sem nefndin liefir aflað sér yfir eignir manna og 
skuldir á áveitusvæðinu, þá er efnahagur húenda í Hraungerðis-, Villingaholts-, 
Gaulverjahæjar- og Sandvíkurhreppi þannig, að þeir eiga við mikla fjárhagsörð- 
ugleika að stríða, og eru samanlagðar eignir þeirra og skuldir að kalla jafnar, 
þegar tekið er tillit til þess, sem þeim er gert að greiða samkv. frumvarpi nefnd- 
arinnar.

Um Stokkseyrar- og Eyrarhakkahrepp skal þess getið, að áveitan er gerð 
fyrir svo fá býli í þessum hreppuni, að ekki er hægt að bera saman fjárhag íbúa 
þeirra með tilliti til áveitumálsins, eins og i hinum sveitunum. Og um áveitu- 
landið í Evrarhakkahreppi er það að segja, að Landsbankinn á mikið af því.

Af þessu efnahagsyfirliti liyggjum vér, að Ijóst sé, að ekki getur verið um 
annað að ræða en að eigendur áveitujarðanna greiði áveitukostnaðinn með landi. 
Langæskilegast hefði verið, að allir liefðu getað greitt liann á þann hátt, en nokkr- 
ar undantekningar 111111111 þó verða frá því, og fyrir þvi verður að gera ráð fvrir 
peningagreiðslu að einhverju leyti, og eru ákvæði frv. 11111 þetta efni við það 
miðuð.

Þegar litið er á landverð jarðanna á áveitusvæðinu í liinu nýja fasteigna- 
mati, sést það, að landverð þeirra jarða flestra, er áveituland hafa, er ekki nærri 
eins liátt og áveitukostnaðinum nemur.

Þetta bendir á, að áveitukostnaðurinn, sem er yfir 120 kr. pr. ha., er það 
hár, að þó að land jarðarinnar hefði verið talið verðlaust áður en veitt var á það. 
þá er það, eftir að áveitan kom, ekki talið standa fyrir áveitukostnaðinum, eins 
og lika er rétt.

Það er því bert, að þegar til þess kcmur að ákveða, hvað mikinn liiuta af 
áveitulandi eigi að taka til að greiða áveitukostnað hverrar jarðar, þá verður 
fyrst og fremst á það að líta, livað jarðirnar yfirleitt mega missa mikið land, án 
þess að land jarðanna verði með því skert 11111 of, og jarðirnar fyrir þær sakir 
ekki sviptar skilyrðum til aukinnar ræktunar og farsæls húskapar.

Landrými jarða á áveitusvæðinu er mjög mismikið, eins og áður er sagt, og 
áveitulandið nokkuð misjafnt að gæðum, en ekki virðist áslæða til að gera mun 
á því hvað greiðslu áveitukostnaðar snerlir pr. liektar. Það virðist heppilegast, 
að það sé jafnmikið hvar sem er á áveitusvæðinu. Áveitan breytir landinu svo 
inismunandi, að það, sem 1111 yrði talið verðlítið áveituland, verður ef til vill tal- 
ið gott eftir nokkur ár, og hetra en annað, sem nú er talið gott, en tekur minni 
endurhótum. Hinsvegar cr ekki liáegt annað en að meta það land, sem tekið er 
utan áveitu, því það getur verið svo afarmisjafnt og hreytist ekki eins og áveitu- 
landið. * * *

Nefndin telur sjálfsagt, að þeim niönnum, er veita landinu móttöku, verði 
veittur réttur til íhlutunar 11111 það, að landið, sem rikið fær upp i áveitukostnað- 
inn, verði sem mest samfellt, að hægt er við að koma, og þannig lagað, að sæmi-



leg bæjárstæði og nógu niörg fáist á því á lientugum stöðuni, og má gera ráð 
fyrir því, að til þess að þetta geti orðið, þurfi að færa landamerki stöku jarða 
lítið eitt úr  stað, en gera verður ráð fyrir því, að það verði gert með fullri liag- 
sýni fvrir báða aðilja og á þann bátt, að þeir megi vel við nna.

Komið getur það fyrir, að nauðsyn þvki á því, að ríkið fái land i skiptuin frá 
áveitujörð, sakir skilvrða iil stofnunar nýrra býla eða hagnýtingar á landinu. En 
nefndin býst við, að ekki muni víða þnrfa á þessu að halda.

Þegar nú kemur til þess að ákveða,'hvað mikinn hluta af áveitulandi ber að 
láta til greiðslu á áveitukostnaðinum, befir nefndin orðið ásátt um að leggja til, 
að með 1 lia. af áveitulandi væri greiddnr áveitukostnaðurinn á 3 ha. En þeir, 
sem greiddu í peningum, greiddu árlega 80 au. fvrir hvern hektar áveitnlands 
í 30 ár.

Er þessi niðurstaða nefndarinnar fengin eftir nákvæma athugun á landstærð 
jarða á áveitusvæðinn og þörfum ábúendanna og notum þeim, er jæir hafa af 
áveitunni.

Nefndin telur, að ekki komi til mála að skerða land áveitujarðanna svo með 
landtökunni upp í áveitukostnaðinn, að þær verði niargar hverjar sviptar skil- 
yrðum til aukinnar ræktunar og ábúendurnir möguleika til góðrar afkomu í bú- 
skap sínum á jörðunum.

Um peningagreiðsluna er það að segja, að hún er að kalia í samræmi við 
landtökuna, og litlar vonir til að meira greiddist, þó að hærra gjald væri ákveðið.

Nefndin hefir reynt að gera sér grein fvrir, hvað rikissjóður myndi á þennan 
liátt eignast mikið land, og býst hún við, að það numdi verða um 2000 ha. Væri 
það land nægilegt fyrir mörg býli.

Það er sjáanlegt af þessari niðurstöðu, að áveitukostnaðurinn er ekki á bein- 
an hátt ríkissjóði að fullu greiddur. En liverra ráða, sem ríkissjóður leitaði með 
innheimtu áveitukostnaðarins, myndi hann ekki fá nema nokkurn hluta hans, og 
óvíst, að hann fengi meira en hér er gerí ráð fyrir, þó gengið væri svo hart að, 
að tryggingar þær, er ríkissjóður hefir, væru teknar lionum til handa.

Á þann hátt fengi ríkissjóður ekki nema litinn hluta áveitukostnaðarins 
greiddan. En auk þess álitum vér, að ekki myndi neinni ríkisstjórn detta í hug 
að láta ibúa áveitusvæðisins sæta þeirri meðferð, sem af slíkri ráðstöfun leiddi, 
sérstaklega með tilliti til þess, hvernig þessu máli er háttað f rá  fyrstu tíð. Vér 
teljum þá eina lausn þessa máls verjandi, að ekki verði gerðar harðari kröfur 
um greiðslu á áveitukostnaðinum til eigenda jarðanna en svo, að ábúendurnir 
geti þeirra liluta vegna tekið framförum í búskap sínum. Mun og vera, er stund- 
ir líða, með því móti bezt séð fyrir hagsmunum ríkissjóðsins sjálfs.

Abúendnr áveitujarðanna þurfa lika, áveitunnar vegna, að greiða meiri 
gjöld heldur en áveitukostnaðinn. • Hinn árlegi eftirlits- og viðhaldskostnaður, 
sem þeir þurfa að greiða, nem ur verulegri upphæð. Undanfarin ár hefir verið 
ákveðið 75 au. pr. lia. áveitulands fyrir eftirlit og viðhald.

Gera má ráð fvrir, að sá kostnaður aukist að mun, eftir því sem fvrirtækið 
eldist og gengur úr sér. Verða sumar áveitujarðirnar á þennan hátt að greiða 
bátt gjald. Þá er kostnaður við byggingu flóðgarða og viðhald þeirra, sem er 
mjög mikill, eða sem svarar kr. 1.50 á ári á hvern ha. ávcitnlands. Þó jiessi gjöld,



hvert út af fvrir sig, kunni að þvkja ekki svo ýkjahá, þá nema þau þó til samans 
mikilli uppliæð af mörgum jörðum, og mun mörgnm hverjum ábúandanum 
fullerfitt að standa str'aum af þeim, þó ekki séu þau hærri en hér er talið. Enda 
er þessi niðurstaða nefndarinnar um áveituskattinn fengin eftir eins góða at- 
hugnn á þessu máli og nefndin liefir frekast haft tök á, og með það eitt fyrir 
augum, að málalokin vrðu sem farsælust fyrir ríkissjóðinn og íbúa héraðsins.

Nefndin álitur, að gera megi ráð fvrir, að á landi því, er ríkissjóður eignast, 
verði siðar reist býli. Hinsvegar eru ekki líkur til, að það verði gert nú þegar, 
og er því ekki ástæða til að gera nú áætlanir um skipulag býlanna, enda telur 
nefndin það ntan við verksvið sitt.

Reykjavik, 7. marz 1933.

Jörundur Brvnjólfsson. Pétur Magnússon. Steinn Steinsen.

Til atvinnumálaráðunevtisins, Reykjavík.


