
sþ. 219. Tillaga til þingsályktunar [112. mál]
um rannsókn byggingarefna.

Flm.: Ásgeir Bjarnason, Vilhjálmur Hjálmarsson.

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta rannsaka í samráði við teikni-
stofu landbúnaðarins, hvort fá megi ódýrara og hentugra byggingarefni en nú er
notað í hlöður, geymslur, peningshús o. fl., og að greiða fyrir innflutningi á þvi
eftir þörfum, ef fáanlegt reynist.

Greinargerð.
Allt frá því, er fyrstu landnemarnir vörpuðu öndvegissúlum sínum fyrir borð

og tóku sér bólfestu að þeirra tilvísan, og fram undir síðustu aldamót byggðu lands-
menn hús sín að mestu úr innlendu efni, mýratorfi og grjóti. Fyrr á öldulll var einnig
nokkuð notað af íslenzkum skógi. Ávallt hefur þó verið flutt inn mikið af timbri.
Forfeðurnir voru snillingar í því að hagnýta hið innlenda byggingarefni.

Á þessari öld hefur orðið ger breyting í húsagerð hér á landi, og ný byggingarefni
hafa rutt sér til rúms. Torfbyggíngar koma nú vart til greina, og ber hvort tveggja
til, dýrt vinnuafl og skortur verkkunnáttu á þeim sviðum.

Með stóraukinni vélanotkun í landbúnaði hefur ræktun aukizt mjög og bústofn
vaxið. Samhliða eykst byggingarþörfin í sveitum landsins hröðum skrefum. Vélarnar
þurfa húsaskjól, ef notagildi þeirra og ending á að verða viðunandi. Aukning hey-
fengs og annars jarðargróða krefst aukins húsakosts, stækkun bústofns slíkt hið
sama.

Allt kostar þetta ærna fjármuni, ekki sizt peningshúsin. Það er naumast á færi
efnaminni bænda að byggja yfir gripi sína, þegar það kostar allt að því þrjú kýrverð
að byggja yfir kúna, eða tvö ærverð yfir kindina, eins og dæmi eru til í vönduðum
gripahúsum úr steinsteypu.

En er ekki hægt að byggja húsin úr járn- eða aluminiumplötum á málmgrind,
sem auðvelt væri að setja saman? Gætu þá heimamenn unnið að uppsetningu að
mestu eða öllu án dýrrar aðkeyptrar vinnu.

Fjöldi bænda verður að stofna sér í fjárhagslega hættu til þess að koma upp
viðhlítandi húsakosti yfir fjölskyldu sina og hinar ýmsu greinar búrekstrarins. Ár-
lega er varið í þessu skyni mörgum milljónum króna. Það er því ekki einungis
hagur bænda stéttarinnar, að hægt sé að koma upp varanlegum búsum á ódýrari hátt
en verið hefur; það er einnig þjóðarhagur.

Um langan aldur lifði þjóðin að mestu á sveitabúskap. Enn er landbúnaðurinn
snar þáttur í atvinnulífinu og framleiðsluvörur hans á hvers manns borði. Hag-
kvæm lausn byggingarmálanna mundi hafa æskileg áhrif á gæði og verðlag land-
búnaðarframleiðslunnar. Það er þvi fyllilega tímabært, að þessi mál séu rannsökuð
til hlítar.


