
Ed. 35. Frumvarp til laga
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hálfa Skáldalækjareyju í Svarfaðardal.

Flm.: Bernh, Stefánsson.

. 1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja, eftir mati dómkvaddra manna, Guðjóni bónda

Baldvinssyni á Skáldalæk hálfa Skáldalækjareyju í Svarfaðardal.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Greinargerð.

Um ástæður vísast til eftirfarandi fylgiskjala.

:Fylgiskjal I.

HREPPSTJÓRI SVARFAÐARDALSHREPPS

í tilefni af umsókn Guðjóns bónda Baldvinssonar, Skáidalæk hér í hreppi, um
það, að hið háa Stjórnarráð íslands veiti honum kaup á 1/2 svonefndri Skáldalækjar-
eyju, er hann nú um skeið hefur leigt af ríkinu, vil ég sem umboðsmaður taka þetta
fram:

Í fyrsta lagi tel ég eðlilegt, að ábúandi Skáldalækjar leiti eftir kaupum á eyjar-
parti þessum, þar sem landið liggur rétt við túnfótinn á Skáidalæk og engum því jafn
létt að nytja land þetta sem honum.

í öðru lagi, að því er ég bezt veit, var öll eyja þessi upphaflega undir Skálda-
læk og honum tilheyrandi, en á sínum tíma talin Böggvisstöðum til árlegra afnota
gegn uppsátri á Böggvisstaðasandi (Dalvík).

Uppsátrið síðar fallið niður, en Böggvisstaðir óátalið haldið áfram að nytja eyna,
unz hefð var á komin.

Í þriðja lagi sé ég ekki, að ríkinu sé neinn ávinningur í að halda þessum eyjar-
hluta í sérleigu.

Af framangreindum ástæðum virðist mér öll sanngirni mæla með því, að ábú-
andi Skáldalækjar fái land þetta keypt. úr því hann æskir eftir þVÍ, og vil sem um-
boðsmaður veita honum meðmæli til kaupanna.

Virðingarfyllst.

Tjörn, 14. marz 1943.

Þór. Kr. Eldjárn.

Til Dóms- og kirkjumálaráðuneytis Islands.

Fýlgiskjal II.

Útskrift úr gerðabók sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu.
Ár 1935, laugardaginn 6. apríl, kl. 1 e. h., var aðalfundur syslunef'ndar Eyjafjarð-

arsýslu settur í bæjarstjórnarsalnum í samkomuhúsinu á Akureyri.
Mættir voru auk oddvita, Sig. Eggerz sýslumanns, þessir sýslunefndarmenn :
Úr Öngulsstaðahreppi: Stefán Stefánsson, Syðri- Varðgjá.

Saurbæjarhreppi: Valdemar Pálsson, Möðruvöllum.
Hrafnagilshreppi: Davíð Jónsson, Kroppi.
Glæsibæjarhreppi: Benedikt Guðjónsson, Moldhaugum.
Öxnadalshreppi: Elías Tómasson, Hrauni.
Skriðuhreppi : Eiður Guðmundsson, þúfnavöllum.
Arnarneshreppi: Guðm. Magnússon, Arnarnesi.
Árskógshreppi: Kr. E. Kristjánsson.
Hríseyjarhreppi : Páll Bergsson, Syðsta-Bæ.
Svarfaðardalshreppi: Þór. Kr. Eldjárn, Tjörn.
Ólafsfjarðarhreppi : Árni Jónsson, Syðri-Á.
Grímseyjarhreppi : Kristján Eggertsson, Grímsey.



Tók þá fundurinn til meðferðar þessi mál:
74. Lagt fram og lesið erindi frá Snorra Sigfússyni skólastjóra, dags. í gær (10.

apríl), þar sem hann f. h. Guðjóns Baldvinssonar, bónda á Skáldalæk, óskar með-
mæla sýslunefndar með, að hann fái keypta vz Skáldalækjareyju.

Vísað til búnaðarmálanefndar.
115. Út af umsókn Guðjóns Baldvinssonar (atr. 74) um að fá meðmæli sýslu-

nefndar til, að hann fái keypta V2 Skáldalækjareyju, sem hann hefur nú á leigu, sam-
þykkti sýslunefndin svo hljóðandi: "Þar sem ekki er sýnilegt, að jörðin Böggvis-
staðir þarfnist eyjarparts þessa og hann er nú leigður ábúanda Skáldalækjar, mælir
sýslunefndin með sölunni." .

Fundi slitið laugardaginn 13. apríl kl. 3 e. h.

Sig. Eggerz.
Stefán Stefánsson. Kristján Eggertsson. Davíð Jónsson. Benedikt Guðjónsson.

Elías Tómasson. Páll Bergsson. Kr. E. Kristjánsson. Þór. Kr. Eldjárn.
Guðm. Magnússon. Arni Jónsson. Vald. Pálsson. Eiður Guðmundsson.

Rétta útskrift staðfestir:

Akureyri, 3. febrúar 1943.

G. Eggerz.


