
Nd. 183. Nefndarálit [91. mál]
um frv. til I. um kristfjárjarðir og jarðir í fátækraeign.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. allrækilega ásamt greinargerð félagsmálaráðuneyt-
isins um kristfjárjarðir og jarðir í fátækraeign, sem út var gefin 1952. Samkvæmt
þeirri greinargerð hafa þessar jarðir stöðugt verið að týna tölunni alveg fram á
síðustu ár, og er ástæða til að óttast, að þetta haldi áfram, ef ekkert er að gert, og
Htið sjáist þá eftir. Þess er því full þörf, að fastri skipan sé komið á umsjón og
meðferð þessara jarða, enda er það höfuðtilgangur frumvarpsins.

Nefndin telur, að eins og nú er komið þessum málum, sé önnur leið tæplega
fær en að láta við svo búið standa og samþykkja þær jarðasölur, er fram hafa farið
fyrir 31. des. 1952,eins og 1. gr. frv. mælir fyrir um, en er mótfallin ýmsum ákvæð-
um 2. og 3. gr. frumvarpsins. Telur nefndin, að ekki komi til mála, að aðrir hafi á
hendi umsjón þessara jarðeigna og ráðstöfun tekna af þeim en þeir, sem það er
falið samkvæmt gjafabréfi eða skipulagsskrá, en þar sem hvorugt er fyrir hendi,
sé það stjórn þess hrepps eða sýslu, er gjafarinnar nýtur, sem hafi hvort tveggja á
hendi. Þá telur nefndin, að í frv. sé of lauslega gengið frá ákvæðunum um sölu
þessara jarða og þar af leiðandi lítil trygging fyrir, að þær verði ekki seldar að lítið
yfirlögðu ráði. Loks telur nefndin öruggara til þess að koma i veg fyrir ágreining
síðar að telja upp þær jarðir, sem lögum þessum er ætlað að ná til. Er þar farið
eftir skýrslu félagsmálaráðuneytisins frá 1952, með þeirri breytingu, að jörðin
Reynir hefur verið felld niður, en hún er nýlega seld samkv. heimild i lögum frá
síðasta Alþingi.

Samkvæmt framanrituðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykkt með þeim
breytingum, sem eru á þskj. 184.

Alþingi, 22. nóv. 1953.
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