
Nd. 311. Frumvarp til laga
m n heimild fyrii’ r ík iss tjó rn ina  til að kaupa  n o k k ra r  ja rð ir  og afnotaré tt  ja rða  
í Ölfusi.

F rá  landbúnaðarnefnd .

1. gr.
Til að und irbúa  stofnun  nýbýla eða nýbýlahverfa er r ik iss tjó rn inn i heimilt 

að kaupa :
a) Ja rð irn a r  Hvamm, K irk ju fe r ju  með hjáleigu, Þórustaði, Arbæ og Helli í 

Ö lfushreppi í Arnessýslu, eða h lu ta  ú r  þessum  jörðum .
b) Afnotarétt  af jörð inni Hvoli í Ölfushrej)pi eða h lu ta  úr henni.

2. gr.
E f ekki semst við eigendur um  kaupverðið, er r ik iss tjó rn inn i heimilt að taka 

e ignarnám i ja rð ir  þær og afnotaréttindi, er um  getur í 1. gr. E ignarnám ið skal 
f ram kvæ m t samkv. lögum nr. 61 14. nóv. 1917.

3. gr.
Lög' þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Nefndin fly tur fruinvarpið fyrir  tilmæli landhúnaðarráðherra ,  en einstakir 

nefndarm enn  eru  óbundnir  um  fylgi við frv. og e ins takar gre inar þess.
F ru m v arp  þetta m iðar að því að und irbúa  stofnun nýbýla eða nýbýlahverfa í 

s tærri stíl en gert hefir  verið áður. Var á þessum vetri skipuð þriggja m anna 
nefnd til þess að athuga, hvaða lönd skyldi velja til að búa und ir  s tofnun  slíkra 
býla. Nefnd þessi — er nefnist landnám snefnd  ríkisins —  hefir ritað r ík isstjórn- 
inni á þessa leið:

„LANDNÁMSNEFND RÍKISINS
L andnám snefnd  ríkisins á lyk tar  ef tirfarandi viðvikjandi s tofnun nýbýla: 
Reynslan virðist hafa  staðfest það, sem menn vissu ra u n a r  áður, að stofnun 

nýbýlis á ó ræ ktuðu  landi er mjög örðug nem a bein eða óbein n á t tú ruh lunn ind i  
bæti aðstöðuna, eða gnægð f já r  sé fyrir  hendi.

Það er ekki einungis, að mikið fé þurfi til þess að koma upp nauðsynlegum  
hyggingum, það þarf  einnig að leggja mikið fé í sk jó ta  ræ ktun ,  svo framleiðslan 
geti sem fyrst staðið undir  þörfum  heimilisins og áhvílandi skuldum. Ef t. d. af 
þessari ástæðu þarf  að fu llræ kta  6— 8 ha. af túni á fyrstu  2— 3 áru n u m  eftir að 
nýbýlið er stofnað, er augl jóst:

1) R æ ktun in  verður ekki nem a að litlu leyti heimilisvinna, og verður því m un 
dýrari eh ella.



2) Skip tiræ ktun  verður lítið við komið, og yfirleitt gengur ræ k tun in  nieð of mikl- 
um  hraða, til þess að bezta yæktunar-hagfræðilegum  árangri  verði náð.
Sé hinsvegar völ á e inhverjum  náttú rugæ ðum , h lunn indun i  eða annari  bættri

aðstöðu, er geti beint eða óbeint leyst af hólnii skvndir.æktun, verður það að teljast
vinningur, sem ber að tak a  til greina.

Við s tofnun  nýbýlis eða nýbýlahverfa  skal gera kröfu  til:
] )  Að byggt sé m eðfram  eða .ná læ g t sanigönguæðum.
2) Að landið sé vel ræ k tunarhæ ft ,  helzt grjó tlaus mýri, nem a völ sé á frjósömu

þurrlendi.
3) Að landrým i og önnur aðstaða sé þannig, að býlið geti orðið lífvænlegt og' 

sjálfstætt.
Staðir, sem geta notið s jávarh lunnind^ , jarðh ita ,  áveituslægna, rafm agns, 

eða hafa  aðstöðu til s já lfs tæ ðrar v irk junar ,  eiga, að öðru jöfnu, að s itja  fyr ir  um  
byggingu. Hið sam a gildir, ef nýbýli byggist ú r  jörð, er veitir því hlutdeild  í ræ kt-  
uðu landi eða öðrum  h lunn indum . Og en nfrem ur býli, sem geta notið góðs beiti- 
lands, með nægri v íðáttu  til sauðf já rræ k ta r .

Nú er augljóst, að bein h lunn ind i  geta aðeins komið til greina á tiltölulega 
fáum  stöðum, er ætla má, að byggist upp á sköm m um  tíma, ef þjóðfélagið snýr sér 
með nokkurr i  alvöru að landnám i. Með fram tíð ina  fyrir  augum  verður því að taka 
landnám ið á-b re iðum  grundvelli og ákveða stór landsvæði, er tekin  skulu  fyrir, 
eftir því sem þörfin  krefur.

Með tilliti til þessa renna menn fvrst og fremst augum  til Suðurlandsundir-  
lendisins. Þ a r  er landrým i ineira til ræ k tu n a r  en í öðrum  landshlu tum . Þ a r  eru 
mikil áveitulönd, og sum þeirra ónotuð. E nn frem u r  er aðstaða til nýrra , álit- 
legra áveitufyrirtækja,  e inkum  í Vesturlandevjum .

Suðurlandsundirlendið  hefir  meiri sam göngur við Reykjavik en ö n nur héruð. 
Þessar sam göngur n iunu aukast  á kom andi á rum  með bæ ttu  vegasambandi. — 
Það m un  því óhætt að fullyrða, að fram tíðin  muni gera Suðurlandsundirlendi að 
aðalupplandi höfuðstaðarins.

Hér skal ekki farið inn  á að skilgreina e ins takar sveitir á Suðurlandsundir-  
lendi eða gefa þeim einkanir. En nefndin  er saininála um, að í austanverðu 
Ölfusi sé álitlegast að hefja  hið fyrsta landnám  til nýbvggðar i s tórum  stíl. Þó sé 
ja fn fram t stuðlað að stofnun nýþýla í Flóanuni, er njóti stuðnings h inna  niiklu 
ónotuðu áveitulanda.

í Ölfusi er á sum um  stöðum allmikið landrými, sem liggur vel við ræ ktun, 
en er ónotað, nema þá lítið eitt til beitar.

Ölfusið liggur vel við samgöngum ; þar er og hafin  stórfelld fram kvaund til 
engjabóta, sem líklegt er, að nýbýli geti notið góðs af. —  Þ á  m á vænta þess, að 
ekki líði langur timi þar til rafmagn verður leitt i Ölfusið frá Soginu. Ennfrem ur 
m á m inna á hið m ikla jarðhitasvæði í um hverfi Hveragerðis, þó ekki verði enn 
vitað, hverskonar sam band k ann  að geta m vndazt milli þess og nýbyggðar eða 
ræ k tu n a r  í Ölfusi.

Að síðustu má benda á, að ef ríkið þarf  að veita verkam önnum  ú r  Reykjavík 
stórfellda a tv innubótavinnu og vill beina þeirri v innu  að lan d þ u rrk u n  vegna ný- 
ræ ktar,  þá er Ölfusið næ sta  sveitin, sem vel h en ta r  til þessa.

Ja rð ir  þæ r í austanverðu  Ölfusi, sem nefndin  álítur, að helzt koini til greina, 
að einhverju  eða öllu leyti, til landnám s, eru  þessar: Hvam m ur, Hvoll. K irkju- 
fe rja  með hjáleigu, Þórustaðir, Arbær og Hellir. E ru  allar þessar jarðir í einka- 
eign, nem a Hvoll, sem er eign k irk ju jarðas jóðs .

E f ríkið vill stofna til landnám s á þessu svæði, jiarf það að ná nm ráðarétt i  á 
nefndum  jö rðum  —  n o k k ru m  þeirra  eða öllum.

Reykjavík, 28. m arz 1940.

Steingr. Steinþórsson. Valtýr Stefánsson. Ingim ar Jönsson.



Með því að r ík iss tjó rn in  fellst algerlega á fram angre indar  skoðanir land- 
nám snefndarinnar ,  te lu r h ún  nauðsynlegt að gera nú þegar ráðs ta fan ir  til að öðlast 
y firráðarétt  yfir jö rðum  þeim, sem nefndar  eru í 1. gr. frv., eða landsvæðuin lir 
þeim, eftir því sem hen ta  þykir  til þess að h r inda  þessu máli í fram kvæm d. Rétt- 
a ra  þykir að hafa  eignarnám sheim ild  í frv., þótt líklegra sé, að sam kom ulag náist 
uin kaupin. Það er sérstaklega tvennt, sem knýr til þess að v inna að þessum mál- 
um  nú, eins og landnám snefnd in  gerir sér ljóst. í fyrsta  lagi m á búast  við full- 
kom inni kyrrstöðu  í húsagerð og heimilafjö lgun í sveitunum  á m eðan á styrj- 
öldinni s tendur, og því nauðsynlegt að nota þann  t ím a til að und irbúa  s tó rauknar  
fram kvæ m dir í þeim m álum  að s tyrjö ld inni lokinni með því að taka stór land- 
svæði, þ u r rk a  þau  og búa und ir  ræ ktun , svo að þau  verði tiltæk þegar unn t verður 
á ný að kaupa  byggingarefni frá  ú tlöndum  og auka  kaup  á erlenduin áburði. Sú 
aðferð, að ræ sa löndin fram  og þ u r rk a  nokkuð löngu áður en til fu llræ k tunar  
keraur, verður að te ljast m jög hagkvæin. —  I öðru lagi iná gera ráð fyr ir  rniklu 
atvinnuleysi í ým sum  kaupstöðum  nú  á næstunni,  og þvi mikil þörf á aukinni at- 
vinnu til þess að s ta rfsk ra f ta rn ir  notist.

Það m á gera ráð  fyrir, að sum um  bæ ndum  þyki það leitt, þegar stofna á til 
s líkra þéttbýlishverfa, eins og h ér  e r  gert ráð  fyrir, að þurfa  að taka lönd eignar- 
námi. En  i því sam bandi ber þess vel að gæta, að slik sam fæ rsla  byggðarinnar 
getur orðið bæ ndum  þeim, sein fyr ir  eru á svæðunum, til n ins mesta hagræðis á 
ým san hátt.  Það er sýnt, að erfitt  er að láta sveitirnar n jó ta  þæginda, t. d. raf- 
inagns o. fl., m eðan býlin eru  eins dreifð og nú er. Sam færsla byggðarinnar er 
viða eina ráðið til þess að svo geti orðið. Það er ekki aðalatriðið  að hafa sem stærst 
land. Með fram ræ slu  og ræ k tu n  iná raunverulega fá meiri a f rak s tu r  af litlu landi 
en margfalt stærra óræktuðu.

Að sjálfsögðu verður þess að gæta, að þreng ja  ekki kosti þeirra  bænda, sem 
fyrir  eru  á þeim jörðum , sem uin ræ ðir  í þessu frv. Þyk ir  það svo sjálfsagt mál, 
að ekki þarf  að tak a  það sérstaklega fram  í frv. E n n frem u r  er gengið ú t  frá  því, 
þegar lönd eru  tek in  eignarnám i með þessum hætti,  að m enn heimilisfastir i 
sveitinni verði fyrst og frem st lá tn ir  sitja  fyr ir  h in u m  nýju  býlum.


