
Nd. 54:7. Nefndarálit [102. mál]
um frv. til l. um breyt. á 1. nr. :i;) 29. apríl H)-iG, um landnám, nýbyggðir og endur-
byggingar í sveitum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það nokkuð. Jafnframt var frv. sent nýbýla-
stjórn ríkisins ti] umsagnar. Nefndinni hefur nú borizt svar frá landnámsstjóra, og
er bréf hans birt hér á eftir. En þar sem í frv. eru ýmis nýmæli, sem meðal annars
taka til hreppsnefnda um land allt, þá telur landbúnaðarnefnd æskilegt, að búnaðar-
þing, sem kemur saman í næsta mánuði, eigi kost á að athuga frv. og bera fram álit
sitt á málinu, áður en endanleg afgreiðsla þess fer fram á Alþingi. Nefndin leggur
því til, að deildin afgreiði frv. með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að í frv. eru nokkur nýmæli, sem meðal annars taka til allra hrepps-

nefnda á landinu, telur deildin rétt, að ríkisstjórnin sendi stjórn Búnaðarfélags Ís-
lands frv. með ósk um, að hún leggi það fyrir næsta búnaðarþing til umsagnar.
í trausti þess, að svo verði, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 20. jan. 1951.

Bjarni Ásgeirsson, Jón Sigurðsson, Jón Pálmason.
form. fundaskr., frsm.
Ásmundur Sigurðsson. Ásgeir Bjarnason.

Fylgiskjal.

LANDNÁMSSTJORI
Reykjavík, 17. jan. 1951.

Á fundi nýbýlastjórnar ríkisins 12. þ. m, var lagt fram bréf háttvirtrar land-
búnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, dags. 2f)'Íl f. á., ásamt frumv. til laga um
breyting á lögum nr. ~5 29. apríl 1946. Samþykkt var eftirfarandi:

"Nýbýlastjórn ríkisins telur þörf á lagaákvæðum, er tryggi betur en nú er, að
jarðir, sem vel eru fallnar til ábúðar, fari ekki í eyði, t. d. vegna jarðabrasks, og felur
landnámsstjóra að öðru leyti að svara bréfi landbúnaðarnefndar."

Eins og fram er tekið í samþykkt þessari, þá var nýbýlastjórn öll sammála um
nauðsyn ráðstafana, er tryggði ábúð jarða betur en gert er. Hins vegar taldi ný-
býlastjórnin sig ekki viðbúna að benda á aðrar leiðir heppilegri en á er bent í frum-
varpinu til að ná því marki, sem það stefnir að.

Á árinu 1947 og 1948 var safnað skýrslum um eyðijarðir og gerð skrá yfir þær.
Gert var ráð fyrir, að jafnframt væru skráðar allnákvæmar upplýsingar um bú-



rekstrar skilyrði jarðanna, orsakir til þess að þær færu í eyði o. fl. Nokkur misbrestur
var á hve nákvæmlega skýrslurnar voru gerðar og nokkurs misræmis gætti hjá
teljendum, hvað þeir teldu til eyðijarða, þó einkum á þann hátt, að nokkrir tóku
með forn eyðibýli, sem ekki hafa verið sérmetin við þrenn fasteignamöt, er fram
hafa farið eftir aldamót.

Búnaðarfélag Íslands fékk þessi gögn til athugunar á síðastliðnu sumri og skrif-
aði þá öllum hreppstjórum, og fengust bæði nokkrar leiðréttingar og allgott yfirlit
um ástandið eins og það var miðað við fardaga 1950. Samkvæmt því hefur tala
byggðra jarða verið þessi;
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Við síðustu tölu er þess að gæta, að þar eru ekki þau nýbýli talin, sem stofnuð
hafa verið á síðustu árum, og mun býlatalan vantalin af þeim ástæðum um 232
býli, sem þó ekki eru öll komin í fullan rekstur.

Nokkuð hefur verið að því gert að benda þeim, er jarðnæðis leita, á eyðijarðir,
en það virðist bera fremur lítinn árangur og helzt vegna þess, að byggilegustu jarð-
irnar eru ekki gefnar falar til sölu eða ábúðar, þó um þær sé heðið. Virðist því, að
eitthvað þurfi annað að gera en halda uppi upplýsingarstarfsemi í þessum málum.

Frumvarpið er tilraun í þá átt. Þar sem mál þetta varðar því nær öll sveitarfélög
á landinu og búnaðarþing kemur saman innan skamms, verður að telja æskilegt, að
umsögn þess komi til, áður en frumvarp um þetta efni er gert að lögum, og það væri
ástæða til, þar sem nýbýlastjórn er ætlað að hafa eftirlit þessara mála samkvæmt
frumvarpinu, að sameiginleg athugun búnaðarþings og nýbýlastjórnar færi fram, hver
lagaákvæði mundu líklegust til úrbóta í þessu efni.

Virðingarfyllst,

Pálmi Einarsson.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis.


