
Nd. 234. Frumvarp til Iaga
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja afréttarlönd í Mýrasýslu o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að selja upprekstrarfélagi Brekkuréttar í Mýrasýslu 

afréttarlönd þau i Norðurárdalshreppi, sem Stafholtskirkja á þar: Einiberjamúla, 
Staðarmúla og Brekkumúla, ásamt hált'um Bjarnardal og Baulusandi. Kaupverð á 
löndum þessum sé fasteignamatsverð.

Nú óskar ekki upprekstrarfélag Brekkuréttar að nota sér réttindi þau, er í lög- 
um þessum felast, til kaupa á téðu landi þegar i stað, og skal það þó hafa forkaups- 
rétt á landinu í 8 ár frá gildistöku laga þessara, enda er óheimilt að seija það öðrum 
þann tima, nema upprekstrarfélagið hafi hafnað forkaupsrétti sinum.

2. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja eiganda jarðarinnar Stapasels í Stafholts- 

tungnahreppi landspilduna Sauðhússkóg í sama hreppi, með öllum gögnum og gæðum. 
Söluverð sé fasteignamatsverð.

3. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Borgarhreppi og Borgarneshreppi í Mýrasýslu 

jörðina Grisartungu i Stafholtstungnahreppi ásamt „hálfum Víðidal öllum“ , eins og 
ríkið hefir eignazt hann samkv. makaskiptasamningi dags. 20. marz 1937. Söluveuð 
Grísartungu skal vera fasteignamatsverð þeirrar jarðar, en söluverð Víðidals sama 
sem fasteignamatsverð Staðartungu.

4. gr.
Þegar sala hefir farið fram á landi Grísartungu samkv. 3. gr., skal kaupendum 

skylt að kaupa af síðasta ábúanda jarðarinnar mannvirki þau, sem hann á þar, sam- 
kv. mati dómkvaddra manna.

5. gr.
Skylt er kaupendum Grísartungu, ef krafa kemur um það frá hreppsnefnd Staf- 

holtstungnahrepps, að láta gera fjárhelda girðingu frá ármótum Gljúfurár og Litluár



í Jafnaskarðs-girðingu á hámúlanum, enda tryggi hreppsnefnd Stafholtstungnahrepps 
heimild fyrir girðingarstæðið i löndum einstakra manna. Komi fram krafa um girð- 
ingu samkv. grein þessari innan tveggja ára frá gildistöku laganna, skal kaupendum 
skylt að gera girðinguna eigi síðar en svo, að hún verði fullgerð í fardögum 1941. 
Komi krafan síðar fram, skulu kaupendur hafa gert girðinguna innan 18 mánaða 
frá því að hennar var krafizt.

Hafi eigi verið girt eða lokið við girðinguna á tilsettum tima samkv. ákvæðum 
þessarar greinar, er hreppsnefnd Stafholtstungnahrepps heimilt að láta gera girð- 
inguna eða fullgera hana á kostnað kaupenda, enda er þeim þá skylt að greiða kostn- 
aðinn samkv. mati (sbr. 7. gr.).

Kostnaður af viðhaldi girðingarinnar skiptist að jöfnu á milli Stafholtstungna- 
hrepps og kaupenda.

6. gr.
Óheimilt er kaupendum Grisartungu að byggja jörðina nema með samþykki 

hreppsnefndar Stafholtstungnahrepps á meðan jörðin liggur undir þann hrepp.

7. gr.
Geri hreppsnefnd Stafholtstungnahrepps kröfu á hendur kaupendum um skaða- 

bætur vegna ákvæða laga þessara, svo sem vegna tekjurýrnunar, sem hreppurinn 
yrði fyrir vegna þess að ábúð leggst niður á Grísartungu o. fl., og verði ekki sam- 
komulag um bætur, skulu þær metnar af þriggja manna nefnd, er sé þannig skipuð, 
að sýslunefnd Mýrasýslu skipar einn mann, Búnaðarfélag íslands einn, hæstiréttur 
einn, og sé hann formaður. Til nefndar þessarar skal og vísa öðrum ágreiningi um 
skilning og framkvæmd á lögura þessum. Mati og úrskurðum nefndarinnar verður 
ekki áfrýjað. 1 matsgerð skal kveðið á um greiðslu matskostnaðar.

8. gr.
Við sölu á löndum þeim, er seld kunna að verða samkv. lögum þessum, er heim- 

ilt að hafa sömu greiðsluskilmála sem ákveðnir voru í lögum nr. 50 16. nóv. 1907 
(Sölu kirkjujarða).

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt í þeim tilgangi að bæta að nokkru úr þörf einstakra sveita og 

sveitarhluta í Mýrasýslu, fyrir afréttarlönd, og til að tryggja þeim þau til frambúðar. 
Um mál þessi hefir verið nokkur ágreiningur i héraðinu undanfarin ár, en likur eru 
til, að sú lausn, sem hér er lögð til, muni að mestu jafna þann ágreining.

Nánar í framsögu.


