
Nd. 302. Frumvarp til laga
nm heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarðirnar Laxárdal og Ymjaberg á
Skógar strönd og Gröf íStaðarsveit.

Flm.: Gunnar Thoroddsen.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að selja eftirtaldar jarðir:

1. Kirkjujörðina Laxárdal í Skógarstrandarhreppi i Snæfellsnessýslu ábúaridan-
um, Jóel Gíslasyni.

2. Kirkjujörðina Ymjaberg (Emrnuberg) í sama hreppi ábúandanum, Jónasi
Guðjónssyni.

3. Eyðijörðina Gröf í Staðarsveit í sömu sýslu Gísla Þórðarsyni oddvita á ÖI-
keldu,

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Í Laxárdal á Skógarströnd hefur núverandi ábúandi, Jóel Gíslason, búið undan-

farin 43 ár, síðan 1901. Hann hefur haft mikinn hug á að fá ábýlisjörð sína keypta.
Sótti hann um það fyrir allmörgum árum, meðan enn voru Í gildi lögin um sölu
þjóðjarða og kirkjujarða, og studdi sýslunefnd Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu
hann í því máli. En umsóknin tafðist í stjórnarráðinu um langan aldur og mun
loks hafa glatazt. Nú hafa umrædd lög verið felld úr gildi fyrir 8 árum, og er því
nauðsynlegt að setja sérstök lög, til þess að ábúandinn geti eignazt jörðina.

Nú fyrir skemmstu hefur nýtt viðhorf skapazt í þessu máli og eykur mjög
áhuga og þörf ábúenda Laxárdals og Ymjabergs fyrir því að fá eignarrétt að jörð-
unum. Maður nokkur, sem stundað hefur laxveiði þar vestra á sumrum, hefur fellt
hug til þessara jarða og farið fram á að eignast þær í skiptum fyrir hluta af annarri
jörð, sem hann á í Árnessýslu. Hefur það mál komízt svo langt áleiðis, að frv.
hefur fyrir nokkru verið horið fram af tveim mikilsmetnum þm. um að heimila
þau skipti. Þykir ábúendum að vonum eðlilegra, að þeim sjálfum verði veittur
kostur á jörðunum.

Hreppsnefnd Skógarstrandarhrepps hefur eindregið og einróma mælt með því,
að jarðirnar verði seldar ábúendunum. Er ályktun hennar á þessa lund:

Við undirritaðir hreppsnefndarmenn í Skógarstrandarhreppi mælum hér með
eindregið með því, að Alþingi heimili sölu á jörðunum Emmubergi og Laxárdal
hér í sveit til ábúenda þeirra. .

Virðingarfyllst.
Ósi, 16. ágúst 1943.

Guðmundur Daðason. Sigurður Einarsson. Óskar V. Daníelsson.
Þorst. Sigurðsson. Magnús G. Kristjánsson.

Jörðin Gröf í Staðarsveit hefur verið í eyði í 100 ár, en nytjuð í nærri 30 ár
frá Ölkeldu. Er það mál skýrt glögglega i eftirfarandi bréfi frá Gísla oddvita
Þórðarsyni:

Hr. alþm. Gunnar Thoroddsen, Reykjavík.

Hér með leyfi ég mér virðingarfyllst að biðja yður að sækja um kaup fyrir
mig á eyðíjörðinní Gröf í Staðar sveit, sem er ríkíseign.



Jarðarskiki þessi er nú búinn að vera í eyði um 100 ár og liggur við Ölkeldu-
land.

Mér var leigð jörðin til afnota með útgefnu byggingarbréfi, dags. 8. ágúst 1916,
af Páli V. Bjarnasyni. þá sýslumanni í Stykkishólmi, og hef ég haft jörðina síðan;
eftirgjald kr. 11.00.

Árið 1915 kom til mála, að ríkið byggði þetta eyðikot til ábúðar og þar yrði
byggt upp. Kom þá í ljós, að túnstæði og bæjar hins forna býlis var innan ÖI-
keldulandamerkja, en nokkur beitilandsspilda, sem landamerki Grafar tileinkuðu
býlinu Gröf; þessi landspilda er ca. 200 ha., mýrar og holt. Engin gögn var þá
hægt að grafa upp, sem gæfu skýringu á, hvernig í þessu lægi, þar sem landa-
merkjum beggja býlanna her saman.

Þáverandi sýslumaður, Páll V. Bjarnason, taldi réttustu leiðina, að hann
byggði mér eyðijörðina og að ég keypti hana af ríkinu. Ég sótti um kaupin, og
ríkið samþykkti söluna, en fjárhagsörðugleikar mínir ollu því þá, að kaupin voru
aldrei gerð.

Nú hef ég ræktað jörð mína, Ölkeldu, eftir því sem ég hef haft tök á, og held
enn þá heima sjö börnum, flestum uppkomnurn, og vil skipta jörðinni milli þeirra,
eftir því sem hægt er. Vil ég því fá þetta á hreint og kaupa þetta kot, sem er að
mestu á pappírnum, og treysti því, að ríkið láti mér þessa landspildu með sann-
gjörnu verði.

Virðingarfyllst.

Gísli Þórðarson.


