
sþ. 394. Tillaga til þingsályktunar [196. mál]
um endurskoðun á hlutverki Landnáms ríkisins, félagsræktun og heykögglagerð.

Flm.: Jónas Jónsson, Ásgeir Bjarnason, Stefán Valgeirsson, Vilhjálmur Hjálmarsson,
Halldór E. Sigurðsson.

Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að skipa 5 manna nefnd til að
endurskoða ákvæði um starfssvið Landnáms ríkisins með tilliti til breyttra aðstæðna.
Í nefndina verði skipaður einn maður eftir tilnefningu hvers eftirtalinna aðila:
Búnaðarfélags Íslands, Stéttarsambands bænda, Nýbýlastjórnar og Framleiðsluráðs
landbúnaðarins. Ráðherra skipi formann nefndarinnar án tilnefningar. Nefndin taki
m. a. til athugunar og geri tillögur um eftirfarandi atriði:

1. Aukinn stuðning við f'élagsræktun, þar sem hennar er þörf, enda sé hún á vegum
sveitarfélaga, búnaðarfélaga, búnaðarsambanda eða sérstakra ræktunarfélaga.

2. Aðild ríkisins að og! eða stuðning við heykögglaverksmiðjur og fóðurvinnslu úr
innlendu hráefni.

3. Möguleika á því að koma upp fóðurbirgðastöðvum í sambandi við félagsræktun
og heykögglagerð.

Nefndin hlutist til um, að nauðsynlegar faglegar athuganir verði gerðar og rann-
sóknum hraðað á þessum sviðum.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Lög um starfsemi Landnáms ríkisins er að finna í lagabálki um Stofnlánadeild
landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum. Þau eru að stofni til frá
1946, en hefur lítillega verið breytt síðan.

Landnámið hefur enn mikilvægu hlutverki að gegna við að veita aðstoð við
hagræðingu byggðar í landinu, þótt eins og sakir standa sé minna horft til raunveru-
legs landnáms. Nýbýlastofnanir eru nú færri en áður, en meira er horfið að félags-
rekstri á jörðum, sem borið geta meira en einnar fjölskyldubú. Við þetta hefur
nokkuð létt á Landnáruinu, og er því ekki óeðlilegt, að því séu fengin önnur verk-
efni, sem brýn eru fyrir landbúnaðinn og þjóðarheildina.

Félagsræktun hefur verið framkvæmd á allmörgum stöðum á landinu og gefizt
vel. Hún hefur orðið lyftistöng heilla sveita og héraða. Sérstaklega er hér hugsað
til félagsræktunar á söndum í Skaftafellssýslum, sem notið hefur nokkurs stuðnings
frá Landgræðslu ríkisins, enda er þar jafnframt um sandgræðslustarf að ræða.

Víðar hefur félagsræktun komízt í kring, og vitað er um, að mikill áhugi er
á henni í mörgum þeim héruðum, sem fyrir mestum áföllum hafa orðið af völdum
kals og grasbrests að undanförnu.

Sjaldan eða aldrei kelur svo illa yfir heil héruð, að ekki séu nokkrir hlutar
þeirra, sveitir eða sveitarhlutar, sem betur sleppa. Þannig mætti velja félagsræktun
staði, að þar yrði minni kalhætta en á miklum hluta túna bænda. Þá kelur oft eitt
árið við ákveðin skilyrði, t. d. nær sjó, og annað árið meira til landsins. Minni
kalhæUa er á þeim tún um, sem aðeins eru einslegin og aldrei beitt.

Þannig má leiða að því mörg rök, að félagsræktun gæti orðið til meiri tryggingar
en samsvarandi ræktun hjá einstökum bændum. Við félagsræktun á samfelldum
svæðum verður ræktunar- og girðingar kostnaður minni á hvern hektara. Einstakir
bændur mundu heyja þessi ræktunarlönd annaðhvort í samvinnu eða hver fyrir sig.

Eðlilegt væri, að slík ræktun hlyti hlutfallslega sama stuðning og ræktun hjá
bændum, sem hafa minna en 25 ha. tún.
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í landinu eru nú þrjár hraðþurrkunarstöðvar fyrir gras: Ein í eigu S. 1. s. og
önnur í eigu einstaklinga, þær framleiða aðeins grasmjöl. Þriðja stöðin, í Gunnars-
holti, er í eigu ríkisins, rekin undir nafninu "Fóður- og fræframleiðslan í Gunnars-
holti", hún getur einnig framleitt svonefnda heyköggla. Verksmiðjunni "Fóður og
fræ" hefur verið komið upp án fjárveitinga á fjárlögum eða sérstakrar lagaheimildar.
Rekstur hennar hefur mjög hvílt á Landnámi ríkisins og starfsmönnum þess. Það
hefur lagt af mörkum nokkurt lánsfé til framkvæmdanna. Eðlilegast virðist, að þessi
stofnun heyri formlega undir ákveðin lög og að sömu stofnun verði falið að hafa
forgöngu af ríkisins hálfu um að gera frekari tilraunir með rekstur á þessu sviði.

Að tillögu Búnaðarþings 1965 fól stjórn Búnaðarfélags Íslands tveimur af starfs-
mönnum sínum, Ásgeiri L. Jónssyni og Jónasi Jónssyni, ásamt Páli Sveinssyni land-
græðslustjóra, að gera athugun á því, hvort hagkvæmt væri að beita hraðþurrkun
til fóðuröflunar hér á landi. Í skýrslu, sem þeir gáfu Búnaðarþingi 1968, er að finna
yfirlit um þróun þessara mála hér og i Danmörku og Noregi og þann árangur, sem
hér hefur náðst, borið saman við reynslu Dana og Norðmanna. Hér fer á eftir
stuttur útdráttur úr niðurstöðum í skýrslu þeirra.

1. Það kemur í ljós, að við hraðþurrkun varðveitist fóður gildi jurtanna svo vel,
að fóðrið liggur á mörkum þess að vera talið gróffóður og kraftfóður. (Að
meðaltali þurfti 1.4 kg í hverja fóðureiningu af heykögglum frá Gunnarsholti
1968). Með þessari framleiðslu má því spara kraftfóðurkaup verulega.

2. Á Norðurlöndum eru menn farnir að gera sér vonir um það, að hraðþurrkun og
kögglun geti leyst af hólmi aðrar verkunaraðferðir á grasfóðri, svo sem úti-
þurrkun og votheysgerð.

3. Rúmþyngd köggla er miklu meiri en annars fóðurs úr grasi, og eru þeir því
bæði betur fallnir til geymslu og flutninga vegna þess, hve lítið rými þeir taka
miðað við fóðurmagn.

4. Nýjar verksrniðjur hafa yfirleitt farið stækkandi á undanförnum árum, og reyn-
ast þær hagkvæmari. Eftir upplýsingum frá Danmörku og norskum áætlunum
virtust hagkvæmastar verksmiðjur, sem voru með 8.5 smál. vatns eimin gal'getu
á klst., en það er um það bil fjórföld stærð verksmiðjunnar í Gunnarsholti.
Slíkar verksmiðjur þyrftu 500-600 ha. land til umráða. Slíkar verksmiðjur
kostuðu á gengi 1968 sem svaraði 18--20 millj. kr.

5. Framleiðslutími virtist geta orðið svipaður hér á Suðurlandi og áætlað er í
Noregi, eða um 2000 stundir á ári, en litlu færri norðanlands, en þar mundi
það sennilega vinnast upp vegna meiri þurrviðra í þeim landshluta.

6. Olíukostnaður reyndist ekki vera meiri hér en á Norðurlöndum, en hann var
frá 38--49 aurar á hvert kg framleiðslu árin 1964-67 í Gunnarsholti og á
Stórólfsvelli. Raforka til framleiðslunnar virtist aftur á móti vera þrisvar til
fjórum sinnum dýrari hér en á Norðurlöndum.

7. Fjármagnskostnaður virtist allt að því helmingi hærri hér en á Norðurlöndum,
en rök voru leidd að því, að hann gæti lækkað mjög mikið með hagkvæmari
verksmiðjustærðum og betri nýtingu á verksmiðjunum.
Niðurlagsorð nefndrar skýrslu eru þessi:
Nefndin kemst að þeirri niðurstöðu, að rétt sé að athuga nánar alla þessa mögu-

leika hér á landi. Nauðsynlegt er, að gerðar verði nákvæmar kostnaðaráætlanir fyrir
heykögglaverksmiðjur af mismunandi stærðum. Þá fari og fram athugun á því,
hvaða staðir henta fyrir slíkar verksmiðjur, og út frá því, hvað eðlilegt sé, að þær
verði fyrst um sinn margar. Að lauslega athuguðu máli teljum við eðlilegt, að verk-
smiðjan í Gunnarsholti verði látin anna svæðinu frá Skeiðarársandi að Gilsfjarðar-
botni. Í Gunnarsholti er sem kunnugt er mjög mikið landrými. Þar er völ ca. 1000
ha., sem nú er graslendi, og auk þess 2000--3000 ba. sandar.

En í öðrum landshlutum yrðu verksmiðjur reistar, eftir því sem hentugir staðir
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leyfðu, er hentuðu aðliggjandi héruðum, t. d. ein eða tvær á Austurlandi og tvær á
Norðurlandi og e. t. v. fjórða á Vestfjörðum.

Þar sem mikið fjármagn þarf til að koma upp fullkomnum verksmiðjurekstri,
en ástand er nú þannig í fóðuröflunarmálum, að víða virðist þörf fyrir aukna
ræktun, virðist það eðlilegast, að fyrst yrði hafizt handa um ræktun á þeim stöðum,
sem líklegastir eru fyrir verksmiðjurekstur. Nauðsynlegt er fyrir okkur að fylgjast
vel með tæknilegum framförum á þessu sviði og skapa okkar eigin reynslu af þeirri
tækni, sem bezt er hverju sinni.

Fylgiskjal.

Erindi Búnaðarsambands Vestfjarða um fóðurforðabúr á Vesturlandi og erindi
Þórarins Kristjánssonar og Gísla Magnússonar um fóðurlilraunir

með heyköggla o. fl.

Ályktun.

Búnaðarþing telur það þjóðarnauðsyn að efla framleiðslu landsmanna til út-
flutnings og gera hana fjölbreyttari. Enn fremur leggur Búnaðarþing sérstaka
áherzlu á, að öll sú framleiðsla í landinu, sem dregur úr innflutningi, verði efld með
öllum tiltækum ráðum. Búnaðarþing vill í þessu sambandi benda á eftirfarandi:

I. Að heykögglaverksmiðjan "Fóður og fræ", sem rekin hefur verið í tengslum
við Landnám ríkisins, verði efld, þar sem reynsla bendir ótvírætt til, að með notkun
heyköggla megi spara erlendar fóðurvörur til verulegra muna.

II. Jafnframt lítur Búnaðarþing svo á, að nú þegar beri að gera áætlanir um
staðsetningu kögglaverksmiðja, sem reistar væru með tilliti til hæfilegra flutnings-
leiða fyrir notendur framleiðslunnar, og þess jafnframt gætt, að þeir staðir væru
valdir, er ætla má, að verði áfallaminnstir í ræktun og árlegum rekstri. Þá skulu
sérstaklega athugaðar leiðir til úrbóta, þar sem öflun heyfóðurs er erfið og kal hefur
eyðilagt stórlega tún bænda undanfarin ár.

III. Þá telur Búnaðarþing nauðsyn á, að hafnar verði á komandi hausti fóður-
tilraunir með heyköggla, svo svarað verði, að hve miklu leyti þeir geti komið í stað
kolvetnaauöugs fóðurbætis.

IV. Að Landnám ríkisins beiti sér fyrir ræktun á eignarlandi sínu sem víðast
um landið og kaupi land í þessu skyni sem næst þeim byggðarlögum, þar sem bændur
hafa of litið ræktanlegt land á jörðum sínum, og yrði landið leigt út til bænda á
félagslegum grundvelli og gæti það síðar orðið undirstaða undir heykögglafram-
leiðslu.

V. Búnaðarþing felur því stjórn Búnaðarfélags Íslands að vinna að því við land-
búnaðarráðherra og í fullu samráði við Landnám ríkisins, að útvegað verði nauð-
synlegt fjármagn í þessu skyni og breytingu á lögum eða setningu laga, ef þurfa
þykir, sem geri Landnámi ríkisins kleift að annast þau verkefni, sem lúta að aukinni
heykögglaframleiðslu og félagsræktun.

Greinargerð.
Nefndin hefur aflað sér upplýsinga hjá fyrrverandi landnáms stjóra um efna-

greiningar á heykögglum frá árinu 1967 framleiddum í heykögglaverksmiðjunni í
Gunnarsholti, einnig um framleiðslukostnað.

Efnagreiningar sýna, að hér er um kolvetnafóður að ræða Ca/P hlutfall 0.72-2.17
- eða meginhluti framleiðslunnar frá l.O~1.86 Ca/P hlutfall, og reiknað fóðurgildi
var að meðaltali um 1.4 kg í f.e.

Protein s.L sumar var frá 14.63%-19.12% og fór heldur minnkandi, er á leið
sumarið, ef á heildina er litið.
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Gjaldeyriskostnaður hverrar innfluttrar f.e. miðað við janúar 1969 er um kr.
6.54. Samkvæmt því nemur gjaldeyrisverðmæti fóðurkögglaframleiðslunnar 1968, er
nam 436729 f.e., kr. 2856208. Sé gjaldeyriskostnaður framleiðslunnar frá dreginn,
verður gjaldeyrissparnaður á framleiðslu verksmiðjunnar "Fóður og fræ" árið 1968
2 millj. kr.

Er ljóst af þessum upplýsingum, að möguleikar til gjaldeyrissparnaðar gætu
orðið verulegir, ef horfið væri að því ráði að stórauka framleiðslu heyköggla og
með því að starfræktar væru fleiri heykögglaverksmiðjur úti um land.

Enda þótt fram hafi farið rannsóknir á efnainnihaldi þessa f'óðurs, sem benda
í þá átt, að mjög lítið efnatap verði við hraðþurrkun heys, telur nefndin mjög mikils-
vert, að fóðurtilraunir verði gerðar og með þeim kannað til hlítar, að hve miklu
leyti heykögglar gætu komið í stað innflutts kolvetnafóðurs.

Eins og kunnugt er, hefur félagsræktun verið framkvæmd á nokkrum stöðum
á landinu og reynzt þeim, sem það hafa gert, sannkölluð lyftistöng. Stórfelldastar
hafa þessar félagsframkvæmdir verið á söndunum í Skaftafellssýslum og Rangár-
vallasýslu, og hefur þar komið til öflugur stuðningur Landgræðslu ríkisins.

Vitað er, að áhugi og þörf er fyrir slíka félags ræktun víða um land, og hafa
allmargir aðilar leitað til Landnáms ríkisins um forustu og fjárhagslegan stuðning.
Búnaðarþing telur því. að hér sé um að ræða eðlilegt og sjálfsagt verkefni Landnáms
ríkisins, enda hefur landnámsstjóri í viðtali við nefndina sýnt málinu áhuga og
skilning.

Gísli Magnússon. Friðbert Pétursson. Hjalti Gestsson. Magnús Sigurðsson.

Þórarinn Kristjánsson. Össur Guðbjartsson.
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