
Nd. 600. NefndaráUt [112. mál]
11m frv, tíl 1, mn heimild fyl'ÍI' r!kisstj6:rnina til að selja eyðijörðina Holt I Dyrhóta-
hreppi, Vestuf-SkaftHfeIlss)'slu.

Frá minni hl. lalldbúmll'iarnefndar.

Landbúnaðarnefnd hefur haft frumvarp þetta Hl alhuguum', en val'l'S eigi sam-
mála um afgreiðslu þess. Frv. er endurflulí frá siða~ta Alþingi, en þá var það fellt.
Undirritaður minni hl. n. el' þeirrar slwðl1n,U",að oftast borfi til bóh! at) selja bændum
Jarðeignir ríkisins, enda sé það }nig(wtmeö það markmið i huga nð trevsta búsetu
á þeirri jðrð, sem um er að r;;(!ða, «Í~b á nágnml1i'1jðrðum. Stundum er þó s~'nt, að
sala jarðar hefur ekki þessi æskilegu Mnif, heldur fremur hið gagnstæða, Svo virðist
"efa i þvi tilviki, er fn'. þetta fj.~llar um.

Fyrh nefndinni lá nmsöf;u htndbúnaðnrfúðuneyU~ins, dags, 28. Iehr. s. 1., þUl'
sem sölu jarðarinnar er andmælt Er umsögn ráðUM)·tisins p:rm:lh:tð hér með
sem fylgiskJaL 'Enn fremur hafi'íindndín tH athugltnar loftmynd af Iandssvæði þvi,
sem jörðin Hdl stendur tl,

.Jörðin Holt Uggur ft milli tveggju annarra ríkisjarða og II óskipt heitiland með
annarri þeirra, AlftagrM, ..- og el' ekki hIlið gerlegt að skilja það land sundur meti
girðingu. Ef Jörðin Holt væri seld, ætti það að gerast í þeim til~angi að bæta blí-
reksfraraðsföðu jarðanna, sem nð Uggja, þ, e. Fells og, AlftagrMal'. og þá þannig,
að þær jarðir væru seldar $,nnHmis, Verði jörðin seld samkv. þessu frv., el' stefnt
i öfuga áU, Land þeirra rUdsþrða, sem hér Ul.H ræðir, verðm klofið sundur ng
búrekstraraðsfaða þeina i heild skerðist

Með hHðs.f.}n ~lfþví, er ;]5 framan greinir, leggur ltndirribðtll' minni hl. ll. til,
að frv. vel'ði fellt.

Alþingi, 19. $IprH 1972,

Pálmi Jónsson, Gunnar Gíslason,
frsm,

Fylgiskjal.

Til lHudþ(tnat)arnefnd,H' efri deildlH' Alþingis, Heykjnvik.

Reykjavik, 28. Iebrúar 1972.

Ráðlllleytinu hefur borizt til U1118:agrwr fnmwiu'p ul laga nm h\~hnUd fyrir
dkisstjórninaa.ð selja rHdsjörðina HoH i Dyrhólnhreppl.

Vegna þessa skal eftirfarandi tekið fram:
Ráðuneytið vísar Hl fyrri umsasna sinna um mál þetta, en frumvarp l:il la~{l).

um sölu jarðarinna.r hefur áður verið tíl meðferðar A Alþingi.
Ahúandinn tl mestu rHdsjörtí, AIflagróf, sem ú óskipt hmd með Holti, hefur

Hrelulð ugg sinn um, !Ið lnlskllpal'uði'itððu hans sé stefnt 1 voða, verði Holtse1t.
Hyggist sá uggur lll. a, ll, að ekki er unnt að skiptll Holtslandi lH úr forfunni

()g að upprekstrar- og heitnrlðnd eru sameiginleg,
Ofnotkun heitar fnl Holti mundi L tl, hihi" <l ábúanda A1ftagl'úf.w, þM sem

örskammt el' milli Holts og Alflagl'M:u-,
Meðan rikissj6ðul' hdur d~nal'hnld tl Hulli, er h[(~~t: að fyrirhyggja, að vanda-

mál skapist af )teSSUIII ~61wm.
Það er þvi skoðun t'áðtm(~yti~il)$; að með þvi að heimila !<:vniJ(lhönnu Sæmunds-

dáttu!' með J<'i~usamlljntti varanleg afnot Holts "é ha~gl: að tryggja honum fun~
nægjal1di not nf j<lrt'linni,eins og hann hefur lwft, en fyrirhyggjíl UIlI ldð árel.•.stra
vegna nábj'lis Holts og Am~lgl'ófar, Með sölu gætu hins vegar skapazt vandamál,
sem rangt værl uð stofna til,

Telja verður, að jarl'hreiganda beri skyldu tH að taka tillit til h~{gsmunu ábúand-
ans 1 AlftagrM. sem þat' hdm' d\ra1ið allan aldur sinn og rekið búskap I hartnær
40 ár.

Með vísan Hl þess, sem að framan greinir, getur ráðun~~ylið ekki mælt með.
at) sala jarðarinnar verði heimiluð með !<Igum.

Sveínb]. D~!gfinnsson.
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