
Ed. 504. Nefndarálit [162. mál]
um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja tvær eyðijarðir.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur rætt frumvarpið og sent það til umsagnar landnámsstjóra og
skrifstofu jarðeigna ríkisins, og mæla þau með samþykkt frumvarpsins.

Umsögn landnáms stjóra fylgir hér á eftir, þar sem hún skýrir mjög málið.
Síðar barst nefndinni bréf frá ráðuneytinu, og fylgdi þvi bréf frá skógræktar-

stjóra, þar sem hann fer fram á að fá að selja þann hluta af Skriðufelli í Gnúp-
verjahreppi, sem verið hefur i ábúð síðan Skógræktin keypti jörðina og friðaði
Þjórsárdal, til ábúandans þar, Björns Jóhannssonar, og er þess óskað, að heimild
þar um verði tekin upp í frumvarpið.

Við þessari málaleitan vill nefndin verða og leggur þvi til, að á frv. verði gerðar
svofelldar

BREYTINGAR:
1. Aftan við 1. gr. bætist ný málsgr., er hljóði svo:

Enn fremur heimilast Skógrækt ríkísins að selja Birni Jóhannssyni bónda
á Skriðufelli land jarðarinnar Skriðufells milli Hvammsár, Sandár, Selgils og
Þrengslagils, enda samþykki rikisstjórnin kaupverðið eða það sé ákveðið af
dómkvöddum mönnum.

2. Fyrirsögn orðist svo:
Frumvarp til laga um heimild til sölu jarðeigna í opinberri eigu.

Einn nefndarmanna (FRV) var fjarstaddur, er gengið var frá afgreiðslu málsins.

Páll Zóphóníasson,
form., frsm.

Alþingi, 20. marz 1956.

Sigurður Ó. Ólafsson,
fundaskr.

Jón Kjartansson.

Andrés Eyjólfsson.

Fylgiskjal.

LANDNÁMSSTJÓRI
Reykjavík, 5. marz 1956.

Með bréfi, dags. 5. þ. m., hefur háttvirt landbúnaðarnefnd óskað umsagnar um
frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja tvær eyðijarðir, en
það eru eyðijarðirnar Aratunga í Hrófbergshreppi og Engjanes í Árneshreppi, hvor
tveggja i Strandasýslu.

Aratunga hefur mjög takmörkuð ræktunarskilyrði, en allgott fjalllendi. Hún
liggur innst í Staðardal gegnt jörðinni Kleppustöðum, og er auðveld notkun allra
landsnytja fyrir þá jörð. Jörðin á land milli Aratungugils og Staðarhraundalsár.
Telja má, að eigi séu neinar líkur fyrir þvi, að jörð þessi verði tekin til ábúðar,
þar sem lega hennar er þannig, að hún liggur í dalbotni og á land mest til fjalls,
og þótt segja megi, að ræktun sé framkvæmanleg á jörðinni, er það mjög óaðgengi-
legt og vart um annað land að ræða en hálfgróna, grýtta mela. Tún gaf af sér 60
hesta og er óvéltækt. Heyja má um 100 hesta af útheyi, ekkert á vélfæru landi.

Samkvæmt framanrituðu get ég mælt með því, að jörðin sé seld, verði hún sam-
einuð jörðinni Kleppustöðum.

Engjanes liggur sunnan undir Drangavíkurfjalli við Eyvindarfjörð, og eru bú-
rekstrarskilyrðí til landnytja mjög litilfjörleg. Tún gaf af sér 20 hesta, og heyja
mátti 40 hesta í úthaga. Ræktunarskilyrði eru engin á jörðinni. Jörðin hefur
reka og selveiði. og eru þar með taldar þær nytjar, er hún getur gefið. Það getur
ekki komið til mála að endurbyggja jörð þessa, enda hefur aldrei frá því 1700
varanleg ábúð verið þar, þótt öðru hvoru hafi verið gerðar tilraunir til að festa
byggð þar.

Samkvæmt framanrituðu get ég mælt með því, að jörð þessi verði seld.

Virðingarfyllst,

Pálmi Einarsson.

Til landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis,
Alþingi.


