
Ed. 392. Nefndarálit [110. mál]
um frv. til l. um heimilt fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar jarðir í opin-
berri eigu.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið, rætt það á nokkrum fundum, og var Frið-
geir Björnsson fulltrúi í ráðuneytinu mættur á einum þeirra. Nefndarmenn eru sam-
mála um, að heppilegast sé, að jarðir, sem hið opinbera á, séu i erfðaábúð, en séu
þær seldar, þá sé fengin trygging fyrir því, að þær verði í varanlegri sjálfsábúð,
en því telur nefndin náð, ef þær eru gerðar að ættaróðali. Undantekningar frá
þessu gilda þó um þær jarðir, sem eru eign þess opinbera og ætla má, að það þyrfti
á að halda, annað tveggja til ábúðar fyrir starfsmenn sína eða til þess að geta full-
nægt þörfum annarra um land til ræktunar, svo sem oft er með jarðir, sem liggja að
vaxandi þorpum og þurfa á landi að halda handa íbúum sínum.

Um jarðir þær, sem í frumvarpinu er lagt til, að seldar séu, er mjög misjafnt
ástatt hvað þetta snertir, og skal þess nú getið með hverja einstaka.
1. Þjóðjörðin Bakki í Svarfaðardal er vel í sveit sett, en ekki getur nefndin látið

sér detta í hug, að það opinbera þurfi á henni að halda í framtíðinni. Hún mælir
því með sölu hennar, en setur jafnframt það skilyrði, að hún verði gerð að
ættaróðali, því að hún er öll sammála um, að óheppilegt sé, að jarðir gangi kaup-
um og sölum, með síhækkandi verði, er Íþyngi þeim, er búskap reka á þeim,
og hækki verð þeirra vara, sem þaðan eru seldar.

2. Kirkjujörðin Stærri-Árskógur liggur upp að landi Selár. Úr Selárlandí hefur
Hauganes byggzt. íbúar þess hafa fengið uppmælt til ræktunar það land Hauga-
nes norðan vegar, sem Selá tilheyrir, en frekara land má sú jörð trauðla missa,
og fari svo, að íbúum á Hauganesi fjölgi, þá verður að taka af landi Stærra-
Árskógs til þess að fullnægja eftirspurn Hauganesbúa undir ræktunarlönd. Auk
þess verða Hauganesbúar að sækja alla kúabeit í Stærra-Árskógsland. Enn fremur
hefur þegar verið byggður barnaskóli í Stærra-Árskógslandi, og þarf hann að fá
nokkurt land kringum sig, og er það ekki enn útmælt né afhent hreppnum. Þá
er enn í landi jarðarinnar grasbýli, sem líklegt er, að þurfi áður langt líður
stærra land. Vegna þessa aUs getur nefndin ekki mælt með sölu Stærra-Arskógs,

3. Þjóðjörðin Syðri-Bakki liggur í nánd við Hjalteyri. Þegar hafa verið byggð þrjú
hús í landi jarðarinnar og þau fengið 5 + 4 + 1 ha. til ræktunar. Landið er allt
óvenju vel fallið til ræktunar. Það hefur ekki enn verið mælt upp og skipu-
lagt, hvernig því skuli skipt i ræktunarlönd, en eftirspurn er árlega hin síðustu
ár eftir ræktunarlöndum úr landinu, og er augljóst að Hjalteyrarbúar vilja fá af
því til ræktunar. Nefndin getur því ekki mælt með sölu þessarar jarðar, en
telur, að hraða beri skipulagningu landsins, svo að hægt sé að láta úr því rækt-
unarlönd.

4. Eyðijörðin Fagranes er húsalaus. Bærinn þar brann, en var vátryggður fyrir
8323 kr., sem Brunabótafélag íslands greiðir, þegar þar verður aftur byggt.
Nefndin telur hæpið, að þessi jörð byggist aftur. Fyrir framan hana er nú í
byggð ein jörð þeim megin ár, og telja ýmsir, að hæpið sé, hvort hún haldist
í byggð lengi. Mætti þá svo fara, að landið allt yrði afréttarland niður að lundi
Geirhildargarða, sem er næsta jörð neðan við Fagranes. Nefndin telur svo vafa-
samt, að þessi jörð byggist aftur, að hún telur rétt að selja hana. Hins vegar vill
hún benda á, að við sölu hennar þarf að taka tillit til þeirrar kröfu, sem jarðar-
eigandi, hver sem hann er, á á Brunabótafélag íslands, ef og þegar þar kynni að
verða endurbyggt.

Þá hefur komið fram tillaga um, að við yrði bætt heimild um að selja eyði-
jörðina Granda í Ketildalahreppi. Þessi jörð fór í eyði síðastliðið vor, og flutt-
ist ábúandinn þá á næstu jörð, Hól. Hús og mannvirki a jörðinni hafa nú
verið metin og ríkissjóði gert að kaupa þau á 6875 kr. Þar sem nokkur vafi er
á því, að þessi jörð byggist aftur, getur nefndin mælt með sölu hennar, en að
sjálfsögðu yrði kaupandi að kaupa hús og mannvirki fráfaranda sama verði og
ríkissjóði hefur verið gert að kaupa þau á af úttektarmönnum hreppsins.

Þá hefur verið rætt um það í nefndinni, hvort bæta skyldi við Kristfjár-
jörðinni Geitagerði í Fljótsdal. Ábúandinn óskar að kaupa hana, og er vitað,
að ekki þarf það opinbera á jörðinni að halda. Nefndin er líka sammála um
það, að líkt standi á með þessa jörð og Bakka í Svarfaðardal, að frá almennu
sjónarmiði sé það fátt, sem mæli móti sölunni, nema það, að jörðin er Krist-
fjárjörð.

Vera má, að formaður komi með tillögu um að bæta Geitagerði við þær
jarðir, sem í frumvarpinu er, við þriðju umræðu, þó að það sé ekki gert nú.
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