
sþ. 461. Nefndarálit [79. mál]
um till. til þál. um ráðstafanir til eflingar byggðar ú Reykhólum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað þessa tillögu og fengið um hana umsögn frá landnáms-
stjóra og fræðslumálastjóra um þann þátt tillögunnar, er að skólamálum lýtur.

Umsögn landnámsstjóra er birt sem fylgiskjal með áliti þessu.
Nefndin er sammála um að mæla með því, að tillagan verði samþykkt eins og

hún liggur fyrir á þskj. 86 með eftirfarandi

BREYTINGU:
2. málsl síðustu málsgr. orðist svo:
Skal einn nefndarmanna tilnefndur af hreppsnefnd Reykhólahrepps, annar af

sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu, þriðji af fjórðungsþingi Vestfirðinga, en
hinir tveir skipaðir án tilnefningar.

Vegna veikinda var einn nefndarmanna, Ragnar Arnalds, fjarverandi, þegar
nefndarálitið var undirritað.

Jón Þorsteinsson,
form.

Gísli Guðmundsson.

Alþingi, 13. apríl 1964.

Matthías Bjarnason,
fundaskr., frsm.
Sverrir Júlíusson.

Einar Ágústsson.

Pétur Sigurðsson.

Fy ~giskjaI.

LANDNÁMSSTJÓRI
Reykjavík, 20. febrúar 1964.

Með bréfi, dags. 17. þ. m., hefur háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis
beiðzt umsagnar um þingsályktunartillögu varðandi mál nr. 79, á þingskjali 86,
sem lögð hefur verið fram á Alþingi, um ráðstafanir til eflingar byggðar á Reyk-
hólum.

Í greinargerð þingsályktunartillögunnar er réttilega getið nokkurra þeirra um-
bóta, sem gerðar hafa verið á staðnum, frá þvi að þar var stofnuð tilraunastöð í
jarðrækt 1944. Hinn 10. febrúar felur dóms- og kirkjumálaráðuneytið eftir ósk
atvinnumálaráðuneytisins Landnámi ríkisins umráð yfir landi Reykhóla utan hins
skipulagða svæðis heima á staðnum.

Í landi jarðarinnar hafa verið stofnaðar tvær lögbýlisjarðir, Seljanes og Máva-
vatn. Mestur hluti af ræktanlegu landi jarðarinnar ræstur fram og ræktaðir þar
alls um 52 ha. Búsetu á staðnum hafa að undanförnu haft þar 50-60 manns. Land-
búnaðaraðstaða jarðarinnar hefur á undanförnum árum verið fullnýtt að meiri hluta
af því fólki, sem býr á staðnum, en einnig með leigu ræktunar til nærliggjandi
bænda. sem umfram var þörf þeirra, sem á Reykhólum búa.

Öll skilyrði eru til, að Reykhólar geti orðið miðstöð sveitarinnar, með því að
á staðnum sé aukin byggð. Jarðhitinn hefur eigi verið nýttur nema til upphitunar
húsa, og nauðsynlegt er, að komið verði upp samvirkjun á jarðhitanum, verði
byggð þar aukin og jarðhitinn notaður til upphitunar gróðurhúsa.

Það er full ástæða til, að fram fari nýjar athuganir á því, hvernig skilyrði
þau, sem þarna eru á staðnum, verði sem bezt nýtt í almannaþágu og til eflingar
viðkomandi sveitarfélags, enda mundu áhrif frá menningarmiðstöð á Reykhólum
geta stutt að viðhaldi byggðar og auknu athafnalífi i nærliggjandi sveitum. Eins
og samgöngum er nú háttað, gildir það bæði um Gufudals- og Múlasveitir.

Með tilvísun til þessa mæli ég með því, að þingsályktunartillagan verði sam-
þykkt.

Virðingarfyllst,

Pálmi Einarsson,


