
Md. 591. Nefndarállt

nm frv. ti! laga um friðun Þingvalla .

Frá allsherjarnefnd.

Frum varp þetta kom  ekki fram  fyr en æ ðim ikið var lið ið  á þingtlmann. 
Nefndin hefir engu að siður athugað frv. rækilega og meðal annars farið til 
Pingvalla , til þess að athuga með eigin augum svæði það, sem lagt er til að frið- 
að verði. Auk þess hefir nefndin átt itarlegt tal um frv. v ið  Þingvallanefndar- 
mennina Geir G. Zoéga vegam álastjóra og Guðjón Samúelsson húsameistara, og 

staðarhaldarann á Þingvöllum , sjera Guðmund Einarsson.
Nefndin getur fallist á till. Þ ingvallanefndar samkv. 1' gr. frv., að öðru 

leyti en þvi, að hún v ill þó undanskilja Hestagjá og spildu vestan ö xa rá r  fyrir 
sunnan línu, sem dregin er úr austurmynni Hestagjár að Öxará sunnanvert við 

Rangæingabúð.
Þá v ill nefndin og undanskilja svonefndar Leirur, sem er graslendi og 

slægjuland, og verði friðunarsvæ ðið girt samkv. till. Þ ingvallanefndar, leggur 
nefndin áherslu á, að girðingum  verði hagað þannig, að eigi sje girt fy r ir  Le ir- 
urnar að austanverðu, svo að a ltaf sje þeim  megin frjáls aðgangur að þeim. 
M eiri hluti nefndarinnar v ill láta það kom a skýrt fram , að hann er algerlega m ót- 
fallinn því, að fram leiðslum öguleikar og afnotarjettur Þ ingvallajarðanna sje skertur 

fram  y fir  það, sem bjer er gert ráð fyrir.
í  4. gr. frv. er gert ráð fy rir samkom ulagi v ið  ábúandann á Þ ingvöllum  

um afsal afnotarjettar y fir þessu greinda svæði, eða eignarnámi, ef samkomulag 
fæst ekki. E ftir samtali, sem nefndin átti v ið  staðarhaldarann á Þ ingvöllum , telur 
hún vlst, að sam kom ulag fáist v ið  hann, gegn einhverri sm ávægilegri þóknun. 
V ill nefndin skjóta því til hæstvirtrar stjórnar, að hún vinni að þessu til næsta



þings, og í fullu trausti þess að sam kom ulag náist, sjer nefndin ekki ástæðu til 
að mæla með frv. að þessu sinni.

Jón Baldvinsson og Pjetur Þórðarson hafa nokkra sjerstöðu í málinu.

A lþingi, 14. maí 1926.

Jón Kjartansson, Árn i Jónsson,

form . fundaskrif. og frsm.

Pjetur Þórðarson. Jón Baldvinsson. Pjetur Ottesen.


