
Nd. 312. Frumvarp til laga
um mótak.

Frá iðnaðarnefnd.

1. gr.
Bæjar- og sveitarfélög geta eitt ár i senn öðlazt rétt til þess að vinna mó i annara 

landi með þeim skilyrðum og takmörkunum, sem lög þessi ákveða.

2. gr.
Bæjarfélag eða sveitar, sem öðlast vill rétt þann, er í 1. gr. getur, skal senda skrif- 

lega umsókn um það til atvinnumálaráðuneytisins.
I umsókn skal vera:

1. Greinargerð um legu mólandsins, nafn eiganda þess eða forráðamanns, atvinnu 
hans og heimilisfang, svo og nafn ábúanda landsins.

Nú er land í sameign, og skal þá greina alla eigendur. Ef land er eign félags 
eða stofnunar, nægir að greina formann eða forráðamann.

2. Lýsing á mólandinu og næsta umhverfi þess. Greint skal frá hverskonar mann- 
virkjum, skurðum og ræktunarástandi, hvaða not eigendur eða ábúendur hafa 
undanfarið haft af hinu umrædda svæði (heyskap, beit o. s. frv.). Umsókninni 
fylgi í 2 eintökum kort eða frumdráttur (riss) af svæði þvi, er um ræðir, þar sem 
sjálft mólandið er skýrt afmarkað.

3. Áætlun um mómagn það, sem umsækjandi ráðgerir, að tekið verði upp.
4. Hvort umsækjanda sé kunnugt um, að aðrir eigi rétt til mótaks á þessum stað, og 

þá hverjir.
5. Ástæður umsækjanda fyrir því, að hann telur sér nauðsynlegt að fá mótak á þeim 

stað, sem um er sótt. Skal þar tekið fram, hvort umsækjandi eigi eða hafi til af- 
nota nothæft móland, eða hvort önnur mólönd gætu komið til greina. 
Umráðendur landsins, sem nefndir eru í 1. tölul. þessarar greinar, eru skyldir til

að veita umsækjanda nauðsynlegar upplýsingar, að því leyti sem þeim er unnt.

3. gr.
Nú hefir ráðuneytinu borizt umsókn samkvæmt 2. gr., og skal það þá tilkynna 

efni hennar réttum aðilum samkvæmt 1. tölul. 2. gr., svo og sýslumanni þeirrar sýslu, 
þar sem mólandið er, og ber honum að tilkynna það oddvitum annara bæjar- eða 
sveitarfélaga, sem ætla má, að hefðu hagsmuna að gæta í því sambandi. Æski þeir 
að fá mótak á sama stað, skulu þeir sækja um það innan mánaðar frá birtingu til- 
kynningarinnar.

4. gr.
Að loknum umsóknarfresti tekur ráðuneytið umsóknirnir til athugunar, og skal 

sá öðlast, að öðru jöfnu, rétt til mótaks, sem flutningur á mónum yrði kostnaðar- 
minnstur, enda eigi hann ekki, svo kunnugt sé, kost mótaks á öðrum jafnhentugum 
eða hentugri stað, og metur ráðuneytið það. Skal tilkynna umsækjanda leyfisveiting- 
una, svo og aðilum samkvæmt 1. tölul. 2. gr.



5. gr.
Þegar lokið er undirbúningi þeim, sem í 2.—4. gr. segir, skal mæla út handa um- 

sækjanda hæfilegt móland, þó aldrei stærra en svo, að eftir verði a. m. k. 5000 ten- 
ingsmetrar af mó í hverri landareign á hentugum stað handa ábúanda. Þá skal og 
velja heppilegt land til þurrkvallar og ákveða nauðsynlega framræsluskurði, vegi og 
onnur mannvirki vegna mótaksins utan mótakssvæðis. Gæta skal þess, að mótaks- 
svæði megi að afloknu mótaki koma að sem fyllstum notum til ræktunar.

6. gr.
Gjald vegna mótaks samkvæmt lögum þessum skal ákveðið um land allt af 2 

mönnum. Nefnir atvinnumálaráðuneytið annan og Búnaðarfélag íslands hinn. Tveir 
varamenn skulu nefndir á sama hátt.

Matsmenn skulu tilkynna aðilum úrslit matsins þegar er verða má í ábyrgðar- 
bréfi.

Skjóta má ákvörðun matsmanna til yfirmats. Yfirmatsmenn skulu vera þrír. 
Nefnir hæstiréttur formann yfirmatsnefndar og atvinnumálaráðherra og Biinaðar- 
félag íslands sinn manninn hvort. Varamenn skulu nefndir með sama hætti.

Beiðni um yfirmat skal vera komin til yfirmatsmanna innan mánaðar frá því að 
aðilum varð kunnugt um matið. Ef einn eða annar aðila áfrýjar, er yfirmatsmönnum 
skylt að úrskurða einnig kröfur hins eða hinna, þótt hann eða þeir hafi ekki áfrýjað 
á réttum tíma.

Hafi annar en eigandi afnot jarðar, ákveða matsmenn, hvort og hvernig gjaldinu 
skuli skipt með þeim.

7. gr.
Umsækjandi greiðir allan kostnað af útmælingu og undirmati, þar með talin 

þóknun matsmanna. Matsmenn ákveða þátttöku hvers umsækjánda í ferðakostnaði. 
Yfirmatsmenn ákveða, hvernig aðilar bera kostnað af yfirmati.

8. gr.
Sýslumaður sýslu þeirrar, þar sem mólandið er, sér um útmælingu þess. Skal 

hann fá trúnaðarmann Búnaðarfélags Islands til að annast útmælingu, ef unnt er. 
Hefja má móvinnsluna jafnskjótt sem útmæling hefir farið fram.

9. gr.
Þeim, er samkvæmt lögum þessum hefir öðlazt rétt til mótaks, er skylt:

1. Að selja ekki unninn mó dýrar en við kostnaðarverði, að viðbættum 10%. Skulu 
haldnir reikningar yfir reksturinn. Við hann má ekki reikna hærra kaupgjald en 
goldið er eftir gildandi kauptaxta á staðnum.

2. Að hefja mótak innan tímabils, sem sýslumaður ákveður, þegar útmæling fer 
fram, enda getur annar umsækjandi krafizt þess að fá mótak á þeim stað, ef út 
af er brugðið, nema gildar ástæður séu til að dómi ráðuneytisins.

3. Að valda eigi ónauðsynlegum átroðningi og greiða þóknun fyrir notkun hrepps- 
vega eftir ákvörðun sýslumanns, svo og ábyrgjast skaða, er verða kann á skepn- 
um vegna vanrækslu á ákvæðum 5. tölul. þessarar greinar.

4. Að sjá um, að mórinn sé tekinn í sainfelldum gröfum, og gæta þess, að sem 
minnst fari til spillis.

5. Að skila unnu mólandi samsumars framræstu, plægðu og herfuðu.

10. gr.
Allur unninn mór og annvirki skal flutt burt, ef þess er kostur, fyrir 1. maí næsta 

ár eftir að mótakið hefir farið fram, nema móvinnandi fái réttindi til mótaks það ár 
eða öðruvísi semjist. Sé þessu ekki til að dreifa, getur aðili eftir þann tima látið flytja 
þetta burtu á kostnað móvinnanda, eða hirt mó þann, sem eftir kann að liggja. Jafn- 
an verður mór og annvirki að hafa verið flutt burt innan 30. júní árið eftir mó- 
vinnsluna.



11. gr.
Sæki sami móvinnandi aftur um mótekju á svæði samfelldu þvi landi, er hon- 

um var útmælt árið áður, á hann, meðan mótak er nóg, forgangsrétt að því.

G r e i n a r g e r ð .
Með frv. þessu er að því stefnt að greiða fyrir því, að bæjar- og sveitarfélög geti 

fengið aðgang að hentugu landi til mótekju.
Um undanfarin ár hefir notkun innlends eldsneytis farið minnkandi. Sauðatað 

hefir verið notað meira og meira til áburðar, eins og eðlilegt er, en jafnframt hefir 
dregið úr mótekju. Að sama skapi hefir kolainnflutningur aukizt, og hvilir hann nú 
allþungt á gjaldeyrisgetu þjóðarinnar, auk þess, sem hún er miklu meira en góðu 
hófi gegnir öðrum háð um svo brýnar nauðsynjar sem eldsneytið er.

Síðastliðið sumar tókst rannsóknanefnd ríkisins á hendur að rannsaka mótak í 
landinu. Þegar ófriðurinn skall á, var hert á þessum rannsóknum eins og verða mátti, 
þar sem auðsætt þótti, að kolainnflutningur mundi torveldast til muna eða jafnvel 
hindrast að fullu. Síðan hafa mómýrar verið mældar í nánd við flesta kaupstaði og 
kauptún á landinu, en atvinnudeild háskólans hefir efnagreint móinn og ákvarðað 
hitagildi hans. Rannsóknum þessum er raunar ekki lokið, en þó hafa þær leitt í Ijós:

1) að í landinu er mótak svo mikið, að nægja mundi þjóðinni um nokkur þúsund ár 
með þeirri eldsneytisþörf, sem nú er, enda þótt mór væri notaður einvörðungu.

2) að i námunda við flesta kaupstaði og kauptún er nægilegt mótak til notkunar um 
langa framtíð.

3) að mórinn er vfirleitt góður og þolir samanburð við mó, sem unninn er erlendis 
með góðum árangri.

4) að allar líkur benda til þess, að með bættum vinnubrögðum megi framleiða hér 
mó, sem keppt geti við kol um verð á venjulegum tímum, og koma þar fyrst til 
álita þeir staðir, þar sem kol eru dýrust vegna hárra flutningsgjalda, gott móland 
nærtækt og markaður svo mikill, að vélavinna beri sig.
Með tilliti til þess, sem nú er talið, þykir augljóst, að stefna beri að því að auka 

mótekju í landinu, einkum á timum slikum sem þeim, er nú standa yfir, og er frv. 
þetta einn liður slíkrar viðleitni. Er þar gert ráð fvrir því, að bæjar- og sveitarfélög 
beiti sér fyrir mótaki, annaðhvort með því að reka það sjálf eða útvega það til af- 
nota fyrir íbúa sína. í mörgum kaupstöðum og kauptúnum fer það þrennt saman, að 
kol eru dýr, að eldsnevtisþörfin er nægilega mikil til félagslegra aðgerða, og að sjá 
verður mönnum fyrir atvinnu. Virðist því eðlilegt, að á slíkum stöðum verði atvinnu- 
bótavinna látin ganga til þess að afla eldsnevtis, að minsta kosti meðan ófriðurinn 
stendur yfir. Nú er það auðsætt, að árangur mótekjunnar veltur fyrst og fremst á 
mólandinu, hversu gott það er og nærtækt fyrir notanda, og er frv. ætlað að tryggja 
það, ef að lögum verður, að bæjar- og sveitarfélög geti fengið hentugt mótak við sann- 
gjörnu verði. Meginefni frv. er á þessa leið:

1. Bæjar- og sveitarfélög geta öðlazt rétt til að vinna mó í annara landi eftir nánari
reglum, sem settar eru i 2.— 5. gr. Þó má eigi ganga nær mótaki neinnar jarðar 
en svo, að eftir sé mór að minnsta kosti til 100 ára, miðað við þá mótekju. sem
áður hefir verið, og eigi má levfið standa nema um eitt ár i senn.

2. Gjald fyrir mótak skal ákveða með mati, og er mælt fyrir um það í 6. gr. Til þess 
að fá samræmi í slíkt mat á hinum ýmsu stöðum þótti rétt að hafa matsmenn 
hina sömu um allt land, og skipi alvinnumálaráðherra annan, en Búnaðarfélag 
íslands hinn, en ef til yfirmats kemur, skipi hæstiréttur þann þriðja. Er þá litið 
svo á, að atvinnumálaráðherra hafi hliðsjón af hagsmunum umsækjanda, en Bún- 
aðarfélag íslands liti á hag landeigenda fyrst og fremst, og að hæstiréttur sé óvil- 
hallur og skipi oddamann, ef eigi hlítir við mat hinna tveggja.

3. í 9. gr. 5. tölul. er þeim, sem fengið hefir móland til afnota, gert að skyldu að 
skila því fullbúnu til ræktunar. Þetta er næsta mikilsvert ákvæði fyrir þann, er



lætur slíkt land af hendi, og mætti virðast svo, sein það legði notandanum þunga 
kvöð á herðar. Svo er þó eigi, því að sjálfsagt er að gera ráð fyrir skipulegri mó- 
tekju með svonefndum stokkagröfum. En þegar þannig er hagað verkum, má 
heita, að hitt komi af sjálfu sér, að skila landinu ræktunarhæfu. Þarf eigi annað 
en plægja ruðninginn og herfa, og er það auðvelt verk og ódýrt. Má geta þess. að 
þannig er farið með móland erlendis að loknu mótaki, enda vilja margir láta af 
hendi móinn endurgjaldslaust að öðru levti, ef þeir eiga nóg eftir handa sér og 
næstu eftirkomendum sínum, en fá mólandið framræst, brotið og að fullu unnið 
undir sáningu.
Að öðru leyti þykir eigi ástæða til að reifa frv. þetta í greinargerð.


