
Ed. 185. Tillaga til þingsályktunar
um  rannsókn  á því, hvort fram kvæ m anlegt megi te ljast að löghjóða skógræ ktardag.

F lm .: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis á ly k ta r að skora á rík iss tjó rn in a  að láta fa ra  frarn, með að- 
stoð sbógræ ktarstjó ra  og B únaðarfélags íslands, rannsókn  á því, hvort fram kvæm an- 
Iegt megi telja að lögbjóða nú þegar skógræ ktardag á íslandi, og leggja siðan niður- 
stöður þ e irra r ran n só k n ar fram  á Alþingi.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Ingibjörg Jóhannsdó ttir, forstöðukona hússtjó rnarskó lans á Staðarfelli, hefur 

sent m ér erindi um þetta m ál og mælzt til, að ég kom i þvi á fram fæ ri á Alþingi. Mér 
e r ljú ft að verða við þessari ósk. Forstöðukonan á S taðarfelli hefu r sýnt m ikinn áhuga 
á þessn m áli. Hún hefur á tt m ikinn þátt í starfi Skógræ ktarfélags Skagfirðinga og að 
kom a upp gróðurreitnum  h já  Varm ahlíð.

Það eru til öruggar heim ild ir um, að ísland  var eitt sinn skógi vaxið. Skógurinn 
eyddist á m örgum  öldum  fy rir  það, að þjóðin gat ekki, með þeirri tækni, sem þá var 
til í Iandinu, lifað hér nema með þvi að ganga á skóginn. Nú ræ ður þjóðin y fir m arg- 
fa ldri tæ kni til að geta k læ tt landið skógi að nýju . Það er að visu ekki auðgert, en þó 
fram kvæm anlegt. Ef skógur klæddi m ikið af því láglendi, sem nú  er b ert og nakið, 
hefði fsland eignazt það eina fegurðareinkenni, er það vantar.

Ég vænti m ér m ikils af áhuga ungir kynslóðarinnar í skólum  landsins og þeim 
vaxandi aðgerðum , sem rík ið  hefur efnt til í þessu skyni. Það m un tæplega líða á 
löngu, þar til það þ yk ir sjálfsagt mál, að a llir íslendingar gefi einn af dögum ársins 
til að vinna fv rir  þá hugsjón að klæða landið skógi.

Fylgiskjal.

Ég u n d irrituð  leyfi m ér hér með að skora á h ina háttv irtu  rik iss tjó rn  og Alþingi 
íslendingk að lögbjóða fastákveðinn skógræ ktardag á  hverju  ári, þ ar sem öllum  
Iandsm önnum  sé gert að skyldu að vinna án endurg jalds að hugsjóninni „að klæða 
landið“ .

Legg ég til, að hið h áttv irta  Alþingi skipi um sjónarm enn innan  h v errar sýslu, er 
skipuleggi störf skógræ ktardagsins og sjái um, að þau séu bvggð á skynsam legum  
grundvelli.

Staðarfelli, 11. m arz 1942.

Ingibjörg Jóhannsdó ttir, 
forstöðukona.

T il him iar háttv irtu  rík iss tjó rn a r og Alþingis fslendinga, Reykjavík.


