
Nd 365. Nefndarálit
um frumv. til 1. 11111 afnám  I. nr. 31 frá  20. okt. 1005, um sölu þjóðjarða, og 1. 
nr. 50 frá 16. okt. 1907, um sölu kirkjujarða.

Eftir að liafa atlmgað frum varpið liefir nefndin klofnað, og leggur meiri lil. 
til, að frum varpið verði samþykkt óbreyll.

Enn eru eftir óseldar 754 þjóð- og kirkjujarðir. Þessar jarðir eru m etnar á 
2,88 millj. króna að landverði, en auk þess á jarðareigandi meira eða minna af 
húsum á jörðunum og álög, sem inni standa hjá ábúendum.

öllum  er vitanlegt, að land fer stöðugt hækkandi i verði, og verð allra þjóð- 
og kirkjujarða, sem seldar hafa verið, liefir liækkað eftir að sala fór fram . Þess- 
arar hækkunar hefir kaupandi orðið aðnjótandi, en við næslu sölu á eftir hefir 
liann hirt gróðann, en varpað aukinni vaxtabyrði yfir á þann, er þá keypti, og þar 
með gert framleiðsluna erfiðari.

Að liinu leytinu er ekki þvi að neita, að þau lög, sem lagt er til að nema úr 
gildi með lögum j>essum, juku um tima sjálfsábúð, og liafa þvi stutt að aukn- 
um endurbótum á jörðunum , eins og hugsunarháttur manna var þá, og ábúð- 
arkjör landseta.

Nú er hugsunarháttur m anna breyttur. M unurinn á fram kvæm dum  land- 
setans og sjálfseignarbóndans er m iklu minni en var, og nær eingöngu í fram - 
kvæmdum húsabóta.

Með breyttri löggjöf og breyttum  hugsunarhætti þjóðarinnar hafa kjör 
leiguliða batnað, og mönnum er nú að verða ljóst, að með því að tryggja ábúð- 
arréttinn, og það, að landsetar njóti verka sinna, m á af löggjafans liálfu búa 
svo um, að engin hætta sé á, að leigujarðir þess opinbera verði verr setnar en 
jarðir, sem í sjálfsábúð eru.

F rá meiri hl. landbúnaðarnefndar.
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