
Nd. 764. Nefndarálit [141. mál]
um frv. til I. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Holt í Dyrhóla-
hreppi, Vestur-Skaftafellssýslu.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Mál þetta var til meðferðar á síðasta þingi, en dagaði þá uppi. Þá var það sent
- eins og venja er um slík mál - til umsagnar jarðeignadeildar ríkisins og land-
námsstjóra. Var umsögn landnáms st jóra jákvæð, en jarðeignadeildar neikvæð.

Þá gerðu þrír nefndarmenn ferð sína austur að Holti til þess að kynna sér með
eigin augum legu jarðarinnar og hvernig landamerki milli Holts og nágrannajarða
liggja. Ekki varð séð, að neinir sérstakir annmarkar væru á því að selja jörð þessa
vegna ólögulegra landamerkja milli hennar og ríkisjarðarinnar Fells, sem einnig er
í eyði, en jarðeignadeild hefur talið sölu Holts óráðlega vegna þess, hvernig lönd
þessara jarða skiptast. Út af því má taka fram, að ekki er vitað, að til ágreinings
hafi komið milli ábúenda Fells og Holts, þegar búið var á báðum jörðunum, og voru
landamerki þá hin sömu og nú.

A árunum um og upp úr 1930 gekk Hafursá mjög á land Holts og spillti því,
meðal annars vegna framkvæmda Vegagerðar ríkisins. Þorsteinn Einarsson og Jó-
hanna Sæmundsdóttir, sem þá voru eigendur og ábúendur Holts, gátu ekki af þess-
um sökum fengið lán til nauðsynlegra húsabóta, þar eð Búnaðarbankinn taldi jörð-
ina ekki veðhæfa vegna ágangshættu af völdum Hafursár. Neyddust þau því til að
selja ríkinu jörðina og urðu að flytja af henni. Voru það þung spor fyrir þau, þar
sem Holt hafði lengi verið í eigu Þorsteins og forfeðra hans.

Nú hefur svo til skipazt, að ekki er lengur talin hætta á landskemmdum af
völdum Hafursár, enda eru líka komin til sögu úrræði til varnar, ef á þyrfti að
halda, sem ekki voru áður fyrir hendi.

Jóhanna Sæmundsdóttir, ekkja Þorsteins Einarssonar, sem nú er orðin öldruð
kona, hefur mikinn hug á því að ná aftur eignarrétti á Holti, svo að það megi eftir-
leiðis verða í eigu niðja þeirra hjóna, en þrír synir þeirra búa í Dyrhólahreppi og
sumir þeirra við of lítið jarðnæði og þurfa á Holtinu að halda, en allt er í óvissu
um not þeirra af því, þegar hennar missir við, þar sem jörðin er ekki leigð í erfða-
festuábúð.

Landbúnaðarnefnd fékk í hendur ýmis gögn um viðskipti ríkisins við Jóhönnu
Sæmundsdóttur í sambandi við jörðina Holt, meðal annars hæstarétta:rdóm, þar sem
Jóhönnu var dæmd lífstíðarábúð á jörðinni. Ek i þykir ástæða til að birta þau
gögn með þessu nefndaráliti, en þau eru í vörzlu landbúnaðarnefndar, og að sjálf-
sögðu geta þeir þingmenn, sem það vilja, fengið a gang að þeim.

Meiri hlutinn fær ekki séð, að ríkinu geti ver ð það til nokkurs gagns að eiga
Holtið, og þykir það réttlætismál, að Jóhönnu Sæ undsdóttur verði seld jörðin, og
er þá einnig haft í huga, að synir hennar, sem b ndur eru í nágrenni Holts, geti í
framtíðinni fengið að njóta æUaróðalsins, þar se þeir stigu sín fyrstu spor.

Mælir meiri hlutinn með því, að frumvarpið erði samþykkt.
Þetta sjónarmið var viðurkennt í efri deild ið meðferð málsins, og átti það

greiða leið gegnum þá hv. deild nú.
Meiri hlutinn mælir með þvi, að frv. verði sa þykkt.
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