
Nd. 631. Nefndarálit [110. mál]
um frv. tilL um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar jarðir í opinberri
eigu.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og fallizt á að mæla með því með nokkurri
breytingu þó. Einn nefndarmaður (AS) hefur þó um það óbundið atkvæði.

Þess skal getið, að nefndinni bárust beiðnir frá ýmsum bændum um að taka
upp í frv. söluheimild allmargra jarða í viðbót, sem nokkuð er svipað ástatt um,
með gildandi fasteignamatsverði. Nefndin sá sér ekki fært að verða við þessu. Þó að
flestir nefndarmenn séu því í sjálfu sér meðmæltir, að jarðir í opinberri eigu séu
seldar ábúendum og gerðar óðalseign, telur hún ekki rétt að selja jarðir nú með
þeim skilyrðum, sem um það gilda, þ. e. með fasteignamatsverði, sökum hins gífur-
lega ósamræmis, sem nú er orðið á milli fasteignamats í landinu almennt og raun-
verulegs verðlags og söluverðs annars vegar, vegna hinnar stórkostlegu breytingar,
sem orðið hefur á peningagildum síðan fasteignamat fór síðast fram. Telur nefndin,
að óhjákvæmilegt sé að samræma fasteignamatið við almennt verðlag í landinu á
þessu eða næsta ári - og því óráðlegt að selja eignir ríkisins með fasteignamats-
verði á meðan millibilsástand þetta varir. Þess vegna kom til mála í n. að vísa öllum
þessum málum frá þinginu að sinni. Hitt varð þó ofan á, að mæla með sölu þeirra
jarða, er efri deild hefur þegar samþykkt, en því aðeins, að þær yrðu allar seldar
eftir matsverði dómkvaddra manna, eins og tilskilið er í frv. um tvær þeirra, og er
þá gengið út frá, að mat þetta byggist á raunverulegu verðgildi þeirra til búrekstrar
eftir núverandi verðlagi í landinu, á sama hátt og gert var við síðasta fasteignamat,
miðað við þáverandi verðgildi og aðstæður.

Meiri hl. landbúnaðarn. leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 1. gr. Upphaf síðustu málsgreinar hljóði svo:
Söluverð jarðanna skal - o. s. frv.
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