
sþ. 722. Nefndarálit [143. mál]
um till. til þál. um Flóa- og Skeiðaáveiturnar.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt þáltill. á nokkrum fundum og sent hana til umsagnar til
Búnaðarfélags Íslands. Hefur búnaðarmálastjóri sent umsögn um þáltill., og er hún
birt hér með sem fylgiskjal.

Nefndin telur, að áður en framkvæmdir verði hafnar að nýju til umbóta á
áveitunum, sé rétt að endurskoða gildandi lög um þessi mannvirki með tilliti til
margvíslega breyttra aðstæðna og löggjafar um ræktun í landinu, og jafnframt sé
nauðsynlegt að fá heildaryfirlit yfir ásigkomulag áveitnanna. Nefndin leggur þvi
til, að þáltill. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 3 manna nefnd til þess að

athuga gildandi lagaákvæði um Flóa- og Skeiðaáveiturnar og gera tillögur til breyt-
inga á þeim, ef nauðsynlegt þykir, til tryggingar því, að mannvirki þessi komi að
fullum notum, miðað við þær breytingar, sem orðið hafa síðan lögin voru sett, enda
fari samtímis fram athugun á öllu ásigkomulagi áveitnanna. Skal nefndin skipuð
þannig: Einn samkvæmt sameiginlegri tillögu frá stjórnum áveitnanna, einn sam-
kvæmt tillögu frá Búnaðarfélagi Íslands og einn án tilnefningar, og er hann formaður
nefndarinnar.

Nefndin skal hafa lokið störfum og skilað tillögum sínum til ríkisstjórnarinnar
fyrir 1. sept. n. k.

Alþingi, 2. febr. 1953.

Gísli Jónsson, Helgi Jónasson, Ingólfur Jónsson. Pétur Ottesen.
form., frsm. fundaskr.
Hannibal Valdimarsson. Ásmundur Sigurðsson. Halldór Ásgrímsson.

Karl Kristjánsson. Jónas G. Rafnar.



Fylgiskjal.

BÚNAÐARFÉLAG íSLANDS
Reykjavik, 16. des. 1952.

Skurðakerfi Flöaáveítunnar var gert á árunum 1922 til 1928. Frá áveítuskurða-
kerfinu var þannig gengið, að allar jarðir áveitufélagsins nutu svipaðrar aðstöðu
til áveitu. Þurrkskurðakerfinu var þannig háttað, að hver einstakur bóndi fékk að-
stöðu til að losna við vatnið í sínum landamörkum, og til frekari jöfnunar voru
stærstu löndin auk þess skorin í sundur með þurrkskurðum, Fullnaðarþurrkun átti
síðan hver einstakur aðili að annast í sínu landi, eftir því sem reynslan kenndi að
þörf var fyrir á hverjum stað. Enn fremur átti hver einstakur aðili að annast bygg-
ingu flóðgarða á sínu landi.

Hér skal ekki rætt um það, hvort þessi verkaskipting var heppileg eða ekki, en
hún var hrein, og hlutverk Flóaáveitufélagsins var vel af hendi leyst. Öðru máli
gegnir um hlut jarðeiganda eða bænda. Nokkrir bændur hafa sýnt áveitunni verð-
skuldaðan sóma og uppskorið góðan hlut. Fjöldi bænda hefur að vísu hlaðið meira
eða minna af flóðgörðum, en fáir þeirra þurrkað landið fram yfir það, sem mis-
jafnlega gerðir flóðgarðsskurðir örkuðu. ÞÓ munu vera til bændur, sem hafa full-
komlega vanrækt áveituna. - Að hlutur bænda hefur þannig orðið eftir, þeim til
mikils tjóns, hefur að sjálfsögðu sínar orsakir. Í fyrstu munu fjárhagsörðugleikar
einkum hafa tafið fyrir, en síðar mun áhuginn hafa minnkað fyrir áveitunni, þegar
ýmsir, sem margir tóku mark á, tóku að bannfæra allar áveitur og prédika, að tún-
rækt sé hin eina rétta leið til heyöflunar, án tillits til staðhátta.

Á allra síðustu árum hefur aftur skapazt nýtt viðhorf hjá ýmsum, sem nú hafa
séð, að áveitur geta verið nokkurs virði. Tvö síðustu ár hafa áveiturnar í Árnes-
sýslu bjargað héraðinu frá stórum niðurskurði á kúm.

Þessi staðreynd mun hafa vakið nýjan áhuga Flóamanna fyrir hinni niður-
níddu áveitu sinni, og þá á að knýja á ríkið um hjálp til framkvæmda.

A sínum tíma kostaði ríkið skurðakerfi, stíflur, flóðgáttir og brýr Flóaáveit-
unnar að %, hlutum, sem er stærra framlag en tíðkazt hefur til jarðræktarfram-
kvæmda hér á landi. Þá hafa bændur á áveitusvæðinu notið ríkisframlags til flóð-
garða og skurðagerðar eins og lög hafa staðið til, og enn eiga þeir og áveitufélagið
sinn óskerta rétt til ríkisframlags út á hvers konar skurðagerð, flóðgarða eða önnur
mannvirki til umbóta á áveitusvæðinu til jafns við aðra bændur landsins, eftir þvi
sem lög standa til.

Loks skal þess getið, að þó að Flóaáveitunni hafi ekki verið sýndur verðugur
sómi, svo að hún hefur sennilega ekki gefið nema brot af þeim arði, sem hún hefði
getað gefið, og þó að til séu bændur á áveitusvæðinu, sem ef til vill hafa skaðazt
á fyrirtækinu vegna eigin vanrækslu, þá mun Flóaáveitan sem heild þegar vera
búin að borga sig upp, og sennilega oftar en einu sinni. Það verður því ekki séð, að
bændur á Flóaáveitusvæðinu eigi sérstakan rétt til aðstoðar ríkisins vegna áveit-
unnar fram yfir aðra bændur landsins.

Ef Flóamenn vilja gera einhverjar áætlanir um endurbætur eða breytingar á
FJóaáveitunni, þá hafa þeir góðum manni á að skipa (framkvæmdarstjóra áveit-
unnar), en þurfi hann aðstoðar með, þá mun Búnaðarfélag íslands að sjálfsögðu
veita sína aðstoð, eftir því sem það getur, eins og lög standa til og það hefur
ávallt gert.

Páll Zóphóníasson.

F járveitinganefnd Alþingis.


