
Ed. 289. Frumvarp til laga
um tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum.

Flm.: Gísli Jónsson.

1. gr.
Reisa skal og reka tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum í Austur-Barða-

strandarsýslu samkvæmt lögum nr. 64 7. maí 1940, um rannsókn í þágu landbún-
aðarins. Skal undirbúningur undir rekstur stöðvarinnar hafinn nú þegar.

2. gr.
Tilraunastöðin fær 'nú þegar til umráða og eignar endurgjaldslaust og kvaða-

laust 165 ha. úr austanverðri landareign jarðarinnar Reykhóla, eins og þetta er
þegar afmarkað á uppdrætti af landareigninni. Takmarkast land þetta af núverandi
vegi með fjallshlíð, að austan af landamerkjum Miðhúsa, að sunnan af sjó og að
vestan af Grundará niður móts við Nátthaga og þaðan af beinni línu í Langavatn.
Landinu fylgi þau hitaréttindi, sem í því eru, en ef rannsókn leiðir í ljós, að þau
séu ófullnægjandi fyrir starfsemina, þá sé þörf stöðvarinnar fyrir hita fullnægt
frá einhverjum af heimahverum jarðarinnar. Auk þess fær tilraunastöðin á sama
hátt þrjár eyjar að eigin vali úr landareigninni til þess að fullnægja þörf vegna
sérstakra tilrauna.

3. gr.
Niðurröðun allra bygginga tilraunastöðvarinnar skal gerð í samráði við skipu-

lagsstjóra ríkisins. Fyrirhugað þjóðvegarstæði um land Reykhóla skal einnig valið
í samráði við skipulagsstjóra og tilraunaráð í jarðrækt.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Samkvæmt ályktun Alþingis frá 12. apríl 1943 var skipuð fimm manna nefnd
til þess að gera nákvæmar athuganir og tillögur um framtíðarafnot jarðarinnar
Reykhóla sem skólaseturs og tilraunastöðvar fyrir Vesturland. Skilaði nefndin til-
lögum sínum til ráðuneytisins hinn 16. sept. 1943 ásamt frumvarpi tillaga um skóla-
setur og tilraunastöð Í jarðrækt á Reykhólum. Frumvarpið var borið fram á Al-
þingi 1943. Eftir að landbúnaðarnefnd Ed. hafði haft frv. til athugunar og. fengið
um það umsögn bæði frá fræðslumálastjára, sem taldi, að ákvæðin um skólann
þyrfti að athuga nánar, og frá Búnaðarfélagi íslands, sem mælti með frv. með nokkr-
um breytingum, þótti henni rétt að leggja til, að ákvæðin um skólann fengju enn
betri undirbúning. Nefndin bar því fram á þessu sama þingi þáltill., þar sem ríkis-
stjórninni var falið að hefja undirbúning þá þegar að því að reisa og reka á jörð-
inni tilraunastöð þá, sem frv. þetta mælir fyrir um, jafnframt því, sem frv. um skóla-
starfsemina yrði sent til milliþinganefndar í skólamálum til athugunar, og enn
fremur, að gerðar yrðu nauðsynlegar ráðstafanir til þess að leysa jörðina úr ábúð.
Var þáltill. samþykkt og afgreidd frá deildinni til ríkisstjórnarinnar.

Með því að milliþinganefnd í skólamálum hefur enn eigi skilað áliti sínu
um skölafrumvarpíð, er allt enn í óvissu um afdrif þess. Hins vegar hefur komið
fram eindreginn þingvilji fyrir stofnun og rekstri tilraunastöðvarinnar og það þegar
í stað, og ber því nauðsyn til að taka það atriði út af fyrir sig, til þess að fram-
kvæmd þess þurfi ekki að tefjast meira en orðið er. Jafnframt er óhjákvæmilegt
að skipta með lagaákvæði ákvéðnu landi til tilraunastöðvarinnar. Þá er einnig nauð-
synlegt að tryggja, að engin mannvirki verði gerð á landinu nema í samráði við
skipulagsstjóra, svo að þar verði eigi annað reist en það, sem að fullu samrýmist
fyrirhuguðu skipulagi á staðnum. Jörðin Reykhólar er það höfuðból, að ekki er
sæmandi að láta dragast degi lengur viðreisn staðarins, og bændur á Vesturlandi
bíða þess með óþreyju, að hafizt verði handa um stofnun og starfrækslu tilrauna-
stöðvarinnar, sem vitað er, að mundi verða landbúnaðinum þar til ómetanlegs
gagns. Þess er því vænzt, að mál þetta nái fram að ganga þegar á þessu þingi.


