
Sþ. 462. Tillaga til þingsályktunar
um jarðeignir ríkisins.

Flm .: E irikur Einarsson.
Alþingi ályktar að skora á rík isstjórnina að festa eigi til venjulegrar hejjdar- 

ábúðar þær jarðeignir ríkisins, sem sérstaklega eru hentugar vegna legu sinnar til 
deilinota handa búendum í stækkandi kaupstöðum  og þorpum. — Þegar slíkar jarð ir 
losna lir ábúð hér eftir, skal rík isstjórnin  leita um sagnar og tillagna bæjar- eða sveit- 
arstjó rnar um landsnotaþarfir hlutaðeigandi kaupstaðar eða þorps og ráðstafa síðan 
íasteign þeirri, er máli skiptir að hverju sinni, í fullu samræmi við þarfir og afkomu- 
öryggi hinna mörgu, er þar gætu notið góðs af.

G r e i n a r g e r ð .
vÞað er gömul og ný reynsla fyrir þvi, að afkoma fólks í kaupstöðum, kauptún- 

um og öðru þröngbýli þessa lands, er byggzt hafa mestmegnis vegna tiltölulega ein- 
hæfra starfsgreina, svo sem útróðra eða verzlunaraðstöðu, hefur átt erfiðleikum, ör- 
birgð og jafnvel eyðingu heim kynnanna að mæta, er undirstöðustarfið hefur brugð- 
izt eða meira lagt á fram færslum átt þess en hóflegt m átti teljast.

Slík saga getur alltaf endurtekizt, og ber því að leita ráða gegn því böli, er af 
m isþróun þeirri kann að leiða, er hér hefur verið minnzt. Beztu úrræðin til að koma 
i veg fy rir um rædd skakkaföll eru óumdeilt þau að efla fjölbreytni afkom ustarf- 
anna, en að frátaldri iðnaðaraukningu, sem auðvitað er mikilvægt atriði á stöðum 
þessum, er það jarðræ ktin, sem mestu skiptir fvrir íbúana. Er það margreynt, að 
þegar sorfið hefur að í ýmsum kauptúnum  og þurrabúðarhverfum  vegna aflaleysis 
og annars, er afkoman er aðallega reist á, hefur kýrnytin, m atjurtagarðurinn o. s. 
frv. orðið sú hjálpin, er forðað hefur frá hungri. En þar, sem útrým ið er lítið, en 
íbúarnir margir, verða störf þessi eigi ræ kt svo, að fjöldanum  megi að gagni verða.

Það er því einkar mikilsvert, að séð sé fyrir því, að jarðeignir þær, sem ríkið 
hefur um ráð yfir og ráðstafar án þess að nokkur sé frá  þeim hrakinn, geti sem 
bezt orðið til alm ennra nota, séu þær þannig í sveit settar, að tillaga þessi eigi við 
um byggingu þeirra. — Er það jafnm ikil þjóðarnauðsyn, að bæ ndur landsins fái 
yfirleitt að búa frjá lsir og óáreittir að jarðeignum  sínum  og h itt, að þeir, sem búa 
í hvirfingum  kaupstaða og' þorpa, geti einnig notið góðs af jarðargróðanum , þólt 
það verði í sm áum  hlutföllum .Tillaga þessi er því frem ur tím abær, er þess er gætt, að eignarráð rikisins yfir 
jarðeig'num hafa mjög aukizt hin síðustu ár og að árlega getur þannig staðið á, að 
ráðstafanir þær, sem hér er gert ráð fyrir geti komið til greina. E r skem m st á að 
m innast, er ríkið hefur nýlega leyst bóndann á Kröggólfsstöðum í Ölfusi af hólmi 
og keypt jarðeign hans. I nálægð þeirrar ja rð a r er Hveragerði, æ vintýrabær jarð- 
hitans, og fjölgar þar fólki óðfluga. Þótt borg sé þar reist i trausti h inna m iklu 
möguleika verm igróðurs, er allur varinn góður, og víst er um  það, að afkonia þeirra, 
er þar búa, m undi treystast með öruggum  aðgangi til nokkurra  landsnytja.

Þótt tillaga þessi taki ekki beint til þeirra jarða, er rikið læ tur stofnanir sín- 
a r nytja, ætti hún þó að gefa bendingu um, að þörf almennings krefst þess, að þar 
sé aldrei ginið yfir svo m iklu, að með því verði þrengt fyrir dyrum  h já  þeim, er 
hafa þörf og aðstöðu til nýtingarinnar.


