
Ed. 597. Nefndarálit [96. mál]
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 18 28. maí 1941, um sandgræðslu og heftingu sandfoks.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta gerir ráð fyrir því, að starfssvið sandgræðslunnar sé fært út,
ekki lengur einskorðað við heftingu sandfoks og uppgræðslu foksandssvæða, heldur
verði sandgræðsluuni einnig falið að græða upp. "sand, mel eða annað gróðurlaust
land". .

Frumvarpið var sent sandgræðslustjóra, og hefur hann með bréfi frá 28. marz
svarað nefndinni. Bréf sandgræðslustjóra hljóðar svo:

"Að gefnu tilefni vil ég leyfa mér að skrifa hæstvirtri landbúnaðarnefnd efri
deildar Alþingis varðandi breyting á lögum nr. 18 28. maí 1941, um sandgræðslu
og heftingu sandfoks. Ég hef áður sent hæstvirtri nefnd eftirrit af bréfi mínu til
landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, þar sem ég var mjög hlynntur því, að
fyrrnefnt frumvarp næði fram að ganga, þar sem ég tel brýna nauðsyn á, að hafizt
verði handa með ræktun á þeim svæðum, svo sem melum og öðrum gróðurlaus-
um svæðum, þótt þar eigi sér ekki stað uppblástur. En ég tel það mjög æskilegt,
að Sandgræðslan hefði að minnsta kosti byrjunarframkvæmdir á slíkri ræktun.

Í þessu sambandi vil ég taka það skýrt fram, eins og hæstvirtum þingheimi
mun vera ljóst, að allt það fjármagn, sem Sandgræðslan hefur haft og hefur til
umráða, er ætlað til að hefta uppblásturssvæði víðs vegar úti um landið.

Þrátt fyrir aukin fjárframlög af hálfu hins opinbera á undanförnum árum til
sandgræðslu. býr hún við mikinn fjárskort og það svo, að ekki hefur verið unnt
að sá í uppblásturssvæðin nema að mjög litlu leyti, sökum þess að mestöllu fjár-
magni Sandgræðslunnar hefur verið varið í uppsetningu á nýjum girðingum og i
viðhald á eldri girðingum.

Ég tel þó brýna nauðsyn á að sá í uppblásturssvæðin, sem girt hafa verið á
síðustu árum og að sjálfsögðu verður sáð í, hvenær sem rýmkast um fjárhag
Sandgræðsluunar.

Í sambandi við breytingu á fyrrnefndum lögum vil ég leggja áherzlu á, að
Sandgræðalan hefur ekki aðstöðu vegna fjárskorts til að annast ræktun á öðrum
svæðum en uppblásturssvæðum.

Ber því nauðsyn til, að Sandgræðslunni verði tryggð fjárframlög úr ríkissjóði
til að hefja ræktun og uppgræðslu á gróðurlausum svæðum, þótt uppblástur eigi
sér ekki stað, svo fremi sem nefnt frumvarp nær fram að ganga.

Virðingarfyllst,

Páll Sveinsson."

Eins og glöggt kemur fram í bréfi sandgræðslustjóra, vantar hann fé til að
geta sinnt foksandssvæðunum. Þrátt fyrir aukin fjárframlög af hálfu ríkisvaldsins
eru svæði hér og þar um landið að blása upp, og hefur ekki verið mögulegt að
gera þar ráðstafanir til að hefta áframhaldandi eyðingu lands og græða það upp.

Sandgræðslustjóri bendir á það, að Sandgræðslan hafi vegna fjárskorts enga
aðstöðu til að annast ræktun á öðrum gróðurlausum svæðum en uppblásturssvæð-
um. Augljóst er því, a.ð frumvarpið yrði gagnslaust, þótt samþykkt yrði, þar sem
ekkert fé hefur verið veitt í þessu skyni, og því ekkert hægt að aðhafast, þótt frv.
verði gert að lögum.

Þess ber enn að gæta, að tiltölulega er ódýrara að rækta þurr, gróður-laus
~J"æði, þótt áburðarfrek séu, en seigar mýrar og annað votIendi.

Að þessu athuguðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði afgreitt með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem sýnilegt er, að Sandgræðalan getur sakir fjárskorts ekki annast til

fulls þau verkefni, sem hún þegar hefur, er ljóst, að samþykkt þessa frumvarps
mundi ekki ná tilgangi sínum um ræktun lands, og tekur því deildin fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 18. apríl 1955.

Páll Zóphóníasson, Sigurður Ó. Ólafsson, Jón Kjartansson.
form., frsm. fundaskr.
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