
sþ. 283. Breytingartillaga [68. mál]
við till. til þál. um ráðstafanir til að koma í veg fyrir, að laxveiðijarðir leggist í eyði.

Flm.: Halldór E. Sigurðsson, Sigurður Ágústsson, Jón Árnason, Ásgeir Bjarnason.

Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa þriggja manna nefnd, og sé hún

þannig skipuð, að búnaðarmálastjóri og landnámsstjóri séu sjálfkjörnir í nefndina,
en landbúnaðarráðherra skipi þriðja nefndarmanninn án tilnefningar.

Verkefni nefndarinnar séu:
1. Að kynna sér, að hvað miklu leyti jarðir fari í eyði vegna þess, að menn kaupi

þær eða sleppi ekki eignarrétti sínum af þeim vegna laxveiði eða annarra hlunn-
inda.

2. Að safna gögnum um áhrif slíkrar þróunar á landbúnað annarra þjóða og ráð-
stafanir þeirra þjóða til varnar gegn henni.

3. Að semja frumvarp til laga, sem tryggi það, svo sem auðið er, að komið sé i
veg fyrir slíka þróun.
Í sambandi við undirbúning að lagafrumvarpi skal nefndin athuga ef'tirfarandí :

1. Hvort ekki sé eðlilegt, að jarðakaupasjóður ríkisins sé skyldaður til að kaupa
slíkar jarðir, ef ekki fæst kaupandi, sem tryggir það, að þær séu í ábúð, og pá
sé kveðið á í lögum um þessi jarðakaup jarðakaupasjóðs.

2. Hvort ekki sé jafnframt eðlilegt, að jarðakaupasjóður selji þessar jarðir aftur,
þegar ábúandi fæst.

3. Hvort ekki sé eðlilegt og réttmætt, þegar lög þau taka gildi, er hér um ræðir,
að gera eigendum þeirra laxveiðijarða, sem í eyði eru og síðar verða, að greiða
til sveitarsjóða viðkomandi sveitarfélaga skatt sem svarar meðalútsvari af við-
komandi jörð síðustu þrjú árin, sem hún var í byggð, þó með þeim hlutfalls-
legu breytingum, sem orðið hafa á útsvari til hækkunar eða lækkunar í sveitar-
félaginu á því tímabili.
Nefndin hraði störfum, svo sem auðið er, og skili áliti og lagafrumvarpi eigi

síðar en á árinu 1964.
Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.


