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Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina, að hún, í samráði við nýbýlastjórn 
ríkisins, undirbúi kaup á löndum, sem heppileg eru til nýbýlastofnunar.

Skal þess sérstaklega gætt, að samgöngur séu góðar, þar sem lönd þessi eru keypt, 
hægt sé að koma á stórfelldri, samfelldri ræktun með nýjustu tækjum og að mögu- 
leikar verði til að reisa sem flest býli samlig'gjandi.

G r e i n a r g e r ð .
Stöðugt er rætt og kvartað um það öfugstrevmi, sem nú er í atvinnuháttum  þjóð- 

arinnar, er þeim fer stöðugt fækkandi, sem stunda landbúnað og setjast að í sveitum 
landsins, en bæirnir sumir vaxa með svipuðum hraða eins og gullnámubæir á sínum 
tíma, þar sem gullæðið og gulltrúin rændu fólk ráði og rökréttri hugsun. Og því 
verður ekki neitað, að það er harla alvarlegt fyrirbæri, að sá atvinnuvegur, sem 
jafnan mun reynast traustastur á að bvggja hér eftir sem hingað til, að hann skuli 
dragast saman, en allt það óvissasta og stopulasta í atvinnulífi okkar sogar til sín 
alla fólksfjölgunina, og vel það, og myndaðar spilaborgir, sem eru eins fljótar ai5 
hrynja og þær eru að risa. Þessa hættu finna allir og eins þeir, sem horfa með vel- 
þóknun á það, sem fram fer í þessum efnum.

Það er margt, sein veldur þessu öfugstreymi, og skal það ekki rakið hér. Að- 
eins skal á það bent, að f jöldinn af því unga fólki, sem úr sveitunum fer, á þess engan 
kost, eins og nú standa sakir, að fá sér jarðnæði og stofna sér heimili í átthögum 
sínum. Nýbýli þau, sem reist hafa verið undanfarið, fullnægja hvergi nærri þeirri



þörf, sem fyrir er, og því verður ekki heldur neitað, að unnið hefur verið allt of skipu- 
lagslaust að myndun þeirra fram til þessa, enda fjárfram lög af mjög skornum 
skammti til þess. Æskilegast væri, að ríkið gæti fest eignarhald á nokkrum  stórum, 
óræktuðum landsvæðum, sem vel liggja við samgöngum, og undirbúið þau i hendur 
ungra manna, sem vildu reisa nýbýli á þeim, með aðgengilegum kjörum . Má i því 
sambandi benda á, að svo að segja meðfram ölluin þjóðveginum á Suðurlandsundir- 
lendinu eru óræktuð lönd til beggja hliða, og injög óvíða, sem byggð stendur við hann. 
Liggja þar svo verðmæt ræktunarlönd ónotuð, með svo góðum framtíðarmöguleikum, 
að það liggur við, að það sé þjóðinni til vandsæindar að auglýsa svo framtaksleysi 
sitt og skilningsleysi á ræktun landsins fyrir öllum þeim, sem um þjóðvegu okkar 
fara. Það væri mjög æskilegt, að ríkið reyndi að fá um ráðarétt yfir sem mestu á f  
þessum löndum og léti undirbúa þau með nýtízku vinnubrögðum í stórum stíl til að 
reisa ný heimili, þar sem fólksfjölgun sveitanna gæti setzt að.

Þótt verið sé að reisa eitt og eitt nýbýli hér og hvar á sneið af öðrum jörðum, 
þá fullnægir það aldrei þörfinni, sem fyrir er, og auk þess fæst aldrei eins gott og 
hagkvæmt skipulag fyrir hina nýju byggð og fá má með því að taka stór landsvæði 
i einu til slíkra framkvæmaa. Einnig verður miklu ódýrara að rækta lönd þessi, ef 
hagkvænmstu og stórvirkustu tæki er hægt að nota við það.

Hér er aðeins farið fram á, að möguleikar séu athugaðir til slíkra framkvæmda 
og undirbúningur hafinn af réttum aðilum í þessum efnum.


