
sþ. 546. Nefndarálit [68. mál]
um till. til þál. um ráðstafanir til að koma í veg fyrir, að laxveiðijarðir leggist
í eyði.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur rætt þáltill. á fjórum fundum. Var till. send til umsagnar til
landnámsstjóra, Búnaðarfélags íslands, Stéttarsambands bænda. veiðimálastjóra,
Landssambands stangveiðimanna og Sambands ísl. sveitarfélaga. Eru allar þær
umsagnir, sem komið hafa, birtar hér með sem fylgiskjöl. Voru umsagnirnar, svo
og breytingartill. á þskj. 283, ræddar ýtarlega í nefndinni. Öll nefndin er sammála
um, að brýna nauðsyn beri til þess, að reistar verði skorður við því, að hlunn-
indajörðum verði haldið í eyði eða látnar fara í eyði fyrir það eitt, að ábúanda
er það um megn að greiða í lands skuld upphæð, sem eigandi kynni að geta haft
af hlunnindunum einum, svo sem nú á sér alloft stað. Er það og álit þeirra, sem
umsagnir hafa sent um þáltill. Nefndin var og sammála um, að víðtæk rannsókn
væri nauðsynleg á svo miklu vandamáli sem hér um ræðir, áður en ákveðnar til-
lögur verði gerðar til lausnar á málinu. Hins vegar er ágreiningur um það í nefnd-



inni, hvernig sú rannsókn skuli framkvæmd og hverjum hún skuli falin. Vill minni
hl. (GísiG) leggja til, að tillögugreinin verði orðuð sem líkast því, sem lagt er til
í brtt. á þskj. 283, en á það gat meiri hl. n. ekki fallizt. Minni hl. n. gefur því út
sérálit um málið. Meiri hl. n. leggur til, að málið verði afgr. með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta rannsaka, á hvern hátt unnt
sé að koma í veg fyrir, að eigendur hlunnindajarða hagnýti aðeins hlunnindin
án þess að halda jörðunum í ábúð. M. a. verði athugað, hvort tryggja megi,
að ákveðinn hluti hlunnindanna renni í sérstakan sjóð, sem sé eign jarðar-
innar og honum varið til þess að gera jörðina ábúðarhæfa með endurbótum
í jarðrækt og húsabyggingum.

Verði niðurstöður og tillögur í þessu máli lagðar fyrir Alþingi eins fljótt
og unnt er.

2. Fyrirsögnin orðist þannig:
Tillaga til þingsályktunar um ráðstafanir til að tryggja, að hlunnindajarðir

haldist í ábúð.

Tveir nefndarmenn (BP og JR) voru ekki á fundi, er málið var afgreitt.

Alþingi, 5. apríl 1963.

Benedikt Gröndal,
form.

Pétur Sigurðsson,
fundaskr.

Geir Gunnarsson.

Gísli Jónsson,
frsm.

Fylgiskjal I.

LANDNÁMSST JÚRI
Reykjavík, 13. febrúar 1963.

Með bréfi, dags. 7. febrúar 1963, hefur háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs Al-
þingis beiðzt umsagnar um tillögu til þingsályktunar um ráðstafanir til að koma
í veg fyrir, að laxveiðijarðir fari i eyði. Tillagan felur í sér að láta rannsaka, á
hvern hátt unnt verði að koma í veg fyrir, að hlunnindajarðir verði keyptar vegna
hlunnindanna og síðan látnar leggjast í eyði.

A undanförnum árum hefur lögbýlisjörðum í landinu fjölgað nokkuð. Til
dæmis nemur þessi fjölgun á tímabilinu 1957 til fardaga 1962 161 jörð, en á sama
árabili hefur eyðijörðum fjölgað það, að fardagaárið 1961-1962 eru með búi 81
jörð færra en var 1957. Auk hinna 161 jarða, er komið hafa inn í tölu byggðra
jarða þessi ár, eru 136 jarðir í uppbyggingu, sem ekki eru það langt komnar í
uppbyggingu sinni, að þær séu teknar inn í tölu byggðra jarða. Þar sem meiri
hluti þeirra mun koma fram sem fullbyggðar jarðir á þessu ári, má segja, að
jafnvægi haldist í tölu bújarða í landinu, þegar á heildina er litið, en staðreynd er,
að veruleg fækkun byggðra jarða er í einstökum héruðum, og áhrif þeirra breyt-
inga veikja þar af leiðandi einstök byggðarlög.

Það hefur ekki verið gerð athugun á því, hve mikil brögð séu að því, að hlunn-
indajarðir hafa sérstaklega verið keyptar og lagðar í eyði af þeim, er þær kaupa
og hlunnindin nýta. Með hliðsjón af því getur verið full ástæða til, að á því verði
athugun gerð.

Það er staðreynd, að jarðir með laxveiðiréttindum eru mjög eftirsóttar og í
þær boðið hærra verð en búendur eða aðrir, sem leita eftir jarðnæði til almenns
búrekstrar, treysta sér til að greiða fyrir jarðirnar, og dæmi eru um það, að jarðir
hafi verið keyptar af bændum til að komast að laxvciðiréttindum gegn fríðindum,
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svo sem endurgjaldslausri ábúð um lengri eða skemmri tíma. Við eina laxveiðiá
suðvestanlands, er tíu jarðir liggja að, eru fjórar jarðir komnar á hendur lax-
veiðimanna, og tvær jarðir munu þar til sölu, sem litlar líkur eru til, að keyptar
verði til búrekstrar. Virðist það stefna til þess, að þessar jarðir og þriðja jörð þeim
aðliggjandi geti farið í eyði, ef sala verður framkvæmd.

Það þykir rétt að benda á, að ástæða væri til athugana um aðrar hlunninda-
jarðir en laxveiðijarðir. Jarðir í Flateyjarhreppi eru að meiri hluta komnar í eigu
manna utan hreppsins. Leigumáli byggðra og óbyggðra hlunnindajarða þar er
ákveðinn eftir verðgildi dúns, og voru leigutekjur eigenda eignanna árið 1959
85 þúsund krónur, af fasteignaverðmæti, er nam 89 þúsund krónum, og svaraði það
til kr. 821.60 á hvert jarðarhundrað.

Með tilvísun til þessa verður að telja eðlilegt, að athugun fari fram á því, hvernig
verði fyrirbyggt, að hlunnindajörðum sé stefnt til þess að leggjast í eyði sem af-
leiðing eignarumráða og sjónarmiða eigenda til arðsvona af jarðeignunum, án
þess að þær séu nytjaðar sem bújarðir.

Virðingarfyllst,

Pálmi Einarsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

BONAÐARFÉLAGÍSLANDS
Reykjavík, 9. marz 1963.

Með bréfi, dags. 7. febr. 1963, sendi allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis Bún-
aðarfélagi Íslands til umsagnar tillögu til þingsályktunar um ráðstafanir til að
koma í veg fyrir, að laxveiðijarðir leggist í eyði.

Stjórn Búnaðarfélags Íslands lagði málið fyrir búnaðarþing. sem samþykkti
eftirfarandi ályktun ásamt greinargerð um málið:

"Búnaðarþing leggur til, að Alþingi feli landbúnaðarráðherra að skipa fimm
manna nefnd, er taki til gagngerörar endurskoðunar og breytingar alla löggjöf,
sem fjallar um eignarhald og ábúð á jörðum, og semji frumvarp til nýrra laga
um það efni. Sú löggjöf tryggi betur en nú er umráða- og eignarrétt bænda á
jörðum og aðstoð við eigendaskipti, m. a. með stóraukinni fyrirgreiðslu um láns-
fjárútvegun til jarðakaupa.

Landnámsstjóri verði sjálfkjörinn í nefndina, Búnaðarfélag Íslands tilnefni
tvo menn og Stéttarsamband bænda tvo. Landbúnaðarráðherra skipi formann úr
hópi nefndarmanna.

Greinargerð.
Allsherjarnefnd búnaðarþings telur, að breyta þurfi þeirri löggjöf, sem nú

gildir um eignarhald og ábúð jarða. Búskaparhættir hafa gerbreytzt á undanförnum
árum og öll viðhorf við það, að meginhluti þjóðarinnar býr nú í þéttbýli, en var
áður nær öll búsett í sveitum, og verðlagsþróunin hefur verið bændum svo óhag-
stæð, að þeir geta ekki keppt um hlunnindajarðirnar við menn úr öðrum stéttum.

Nefndin lítur svo á, að stefna beri að því, að flestar jarðir verði í sjálfsábúð
eða í eign sveitarsjóðs eða ríkisins, og að nauðsyn beri því til að setja ný lög, er
skapi leiguliðum, sem búa á jörðum í einkaeign, möguleika til að kaupa ábúðar-
jarðir sínar. ÞÓ getur verið rétt að heimila öðrum einstaklingum að eiga jarðir,
ef þeir reka bú á jörð sinni sjálfir.
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Jarðakaupasjóður ríkisins eða önnur hliðstæð stofnun ætti að hafa þá skyldu
að kaupa á matsverði þær jarðeignir, sem ekki seljast mönnum, er vildu búa þar
sjálfir. og að sveitarsjóðum frágengnum, og jafnframt að selja þær aftur þeim,
er vilja hefja þar búskap. Jarðir, sem nú eru í einkaeign manna, sem ekki reka
búskap sjálfir, ættu að seljast jarðakaupasjóði á matsverði við fráfall núverandi
eigenda.

Allar eyðijarðir, sem ekki eru nytjaðar til búrekstrar, þurfa annað tveggja að
vera eign viðkomandi sveitarsjóðs eða jarðakaupasjóðs ríkisins.

Komið gæti til mála, að skipuð yrði sérstök byggingarnefnd, einum manni til-
nefndum af Búnaðarfélagi Íslands, einum af Stéttarsambandi bænda og landbún-
aðarráðherra skipi einn.

Nefnd þessi hefði umsjón með jarðakaupasjóði ríkisins. Hún gerði tillögur
um kaup og sölu jarðeigna f. h. jarðakaupasjóðs. Hún gerði tillögur um skipti jarða
í tvö eða fleiri býli, enn fremur um sameiningu jarða í eitt býli, og annað, sem
þessi mál snertir - eða þá að nýbýlastjórn ríkisins yrði falið þetta verkefni.

Jarðakaupasjóður verði efldur, svo að hann geti greitt fyrir, að bændur
geti eignazt ábúðarjarðir sínar. Jafnframt verði honum heimiluð útgáfa skulda-
bréfa eða útvegað verulegt fjármagn til jarðakaupa."

Virðingarfyllst,

Halldór Pálsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavik.

Fylgiskjal III.

VEIÐIMÁLAST JÚRI
9. marz 1963.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Í bréfi yðar, dags. 7. febr. s.L, er óskað umsagnar um tillögu til þingsálykt-
unar um ráðstafanir til að koma í veg fyrir, að laxveiðijarðir leggist í eyði.

Það er tímabært að rannsaka mál það, sem nefnd þingsályktunartillaga fjallar
um, og þá frekast á sem breiðustum grundvelli í líkingu við efni samþykktar ný-
afstaðins búnaðarþings, sem gerð var um þetta mál. Skal mælt með, að þingsálykt-
unartillagan verði samþykkt.

Svo sem kunnugt er, hafa verðmæti veiðihlunninda farið ört vaxandi á síðustu
árum, og má vænta, að sú þróun muni halda áfram í framtíðinni. Með nútíma
aðferðum í fiskrækt má stórauka veiði í ám og vötnum, en ráðstafanir, sem gerðar
kunna að verða í þeim efnum, sem þingsályktunartillagan fjallar um, mega ekki
vera þess eðlis, að þær komi í veg fyrir, að ræktun veiðivatnanna verði haldið
áfram.

Virðingarfyllst,

Þór Guðjónsson.
Fylgiskjal IV.

LANDSSAMBAND ÍSL. STANGVEIÐIMANNA
Reykjavík, 28. febrúar 1963.

Viðvíkjandi fyrirspurn til undirritaðs frá allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
undirritaðri af Benedikt Gröndal, þar sem óskað er umsagnar um tillögu til þings-
ályktunar um ráðstafanir til að koma í veg fyrir, að laxveiðijarðir leggist í eyði,
vill stjórn L. 1. S. taka fram eftirfarandi:
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Landssambandsstjórnin lítur svo á, að ákvæði um sölu jarðar séu allskýr í
ábúðarlögunum, og leyfum vér oss að vísa til þeirra.

Hins vegar skal það upplýst, þar eð flutningsmaður tillögunnar, B. G., tekur
sérstaklega fram laxveiðihlunnindi jarða, að vér höfum margoft á það bent, hve
brýn nauðsyn er á, að fram fari nú þegar endurskoðun á lax- og silungsveiðilög-
gjöfinni í heild og verði hún byggð upp á öðrum grundvelli en sú, sem nú er
i gildi.

Skal nefndin hér með upplýst um, að stjórn L. 1. S. lagði fyrir landbúnaðarráð-
herra í nóvembermánuði 1961 tillögur i því efni ásamt greinargerð og benti þá á,
hve það væri orðið aðkallandi, að fram færi endurskoðun á fyrrnefndri löggjöf.

Að lokum leyfum vér oss að skýra frá því, að landbúnaðarráðherra hefur tjáð
sig fúsan til að gefa nefndinni frekari upplýsingar um ofangreind atriði og hvernig
þau standa nú.

Virðingarfyllst,

f. h. stjórnar L. í. S.

Guðm. J. Kristjánsson,
formaður.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.

Fylgiskjal V.

SAMBANDÍSLENZKRA SVEITARFÉLAGA
Reykjavik, 19. marz 1963.

Bréf háttvirtrar allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags. 7. febr. s.L, ásamt
tillögu til þingsályktunar (sþ. 78) um ráðstafanir til að koma í veg fyrir, að hlunn-
indajarðir. sérstaklega laxveiðijarðir, verði látnar leggjast i eyði, var lagt fyrir
fund í stjórn Sambands íslenzkra sveitarfélaga hinn 4. þ. m.

Stjórnin var sammála um að láta í ljós þá skoðun, að hún teldi þá þróun óæski-
lega, að hlunnindajarðir - ekki sízt laxveiðijarðir - verði keyptar vegna hlunn-
indanna og síðan látnar leggjast í eyði, og telur eðlilegt, að við því séu reistar
þær skorður, sem löggjafarvaldið telur réttmætar.

Þetta tilkynni st hér með.
Virðingarfyllst,

Jónas Guðmundsson.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Alþingi, Reykjavík.
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