
sþ. 71. Tillaga til þingsályktunar [67. mál]
um eignarráð þjóðarinnar á landinu, gögnum þess og gæðum.

Flm.: Benedikt Gröndal, Eggert G. Þorsteinsson, Gylfi Þ. Gíslason,
.JÓn Arm" Héðinsson, Sighvatur Björgvinsson.

Alþingi ályktar, að stefnt skuli að því, að allt land verði alþjóðareign (eign
ríkis eða sveitarfélaga), en bújarðir verði í eigu bænda, þegar þeir kjósa þann
hátt fremur en að hafa lönd sín á erfðafestu. Ríki og sveitarfélögum skal þó tryggður
forkaupsréttur á öllu landi.

Alþingi ályktar að leggja fyrir ríkisstjórnina, að hún láti sérfróða menn semja
frumvarp eða frumvörp að lögum um eignarráð og eignarréttindi þjóðarinnar yfir
byggðu landi og óbyggðu, stöðuvötnum í byggð og óbyggðum, fallvötnum, jarðhita
og hvers konar námum og vinnslu verðmæta úr jörðu, sem ekki eru þegar í eigu
rfkis eða sveitarfélaga. Glöggt verði kveðið á, hvernig landareign og landnytjar
færist (11' einkaeign í eign ríkisins og hvernig bætur skuli reiknast fyrir.

Greinargerð.
Þingmenn Alþýðuflokksins hafa mörg undanfarin ár flutt á hverju reglulegu

þingi ályktunartillögur um eignarráð þjóðarinnar á landinu, gögnum þess og gæðum.
Ekki hafa tillögur þessar náð fram að ganga, heldur mætt sterkri andstöðu á þingi.
Hins vegar hafa þær vakið sívaxandi athygli þjóðarinnar og verður æ fleiri lands-
mönnum ljóst, að hér er um veigamikið stórmál að ræða.

Þessi tillöguflutningur, sem Bragi Sigurjónsson hóf á sínum tíma, er gerður að
vandlega hugsuðu máli og áeggjan fjölmargra landsmanna. Við búum í þjóðfélagi,
sem á undanförnum áratugum hefur tekið stórfelldum breytingum og er enn á
miklu breytingaskeiði, þar sem sífellt koma upp ný og ný vandamál, sem gömul
skipan á ekkert rúm fyrir, en hefur kallað á brask og valdníðslu.

Alþýðuflokkurinn lítur svo á, að það stríð gegn hagsmunum alþjóðar og réttar-
kennd alls þorra landsmanna, að land- og lóðaeigendur geti án minnstu hlutdeildar
þeirra sjálfra stórhagnast á aðgerðum hins opinbera, svo sem skipulagningu þétt-
býlis á landareign þeirra, vatnstðku, flugvallargerð, vegalagningu o. fl. í þágu al-
mennings. Umtal um, að ein bújörð í nágrenni Reykjavíkur kunni að seljast fyrir
hálfan annan milljarð króna, þegar hennar er þörf undir íbúðahverfi, er aðeins
siðasta og grófasta dæmið um ástand þessara mála. Sama gildir um virkjun fall-
vatna, að fráleitt er, að landeiganda eða landeigendum, sem engin tök hafa á að
nýta vatnsorkuna af eigin rammleik, skuli geta haldist uppi að varna íbúum heilla
landshluta notkun vatnanna til orkuframleiðslu.

Enn er að geta þess háska fyrir landbúnaðinn, sem leynist í kapphlaupinu UJn
veiðiár og jarðir, sem veiðiréttur heyrir undir. Efnamenn þéttbýlis keppast nú um
að ná undir sig slíkum jörðum og raunar mörgum öðrum, ekki til þess að búa
á þeim, heldur aðeins nýta hlunnindi, eða geyma fé sitt uns þeir geta stórgrætt á
braski með jarðirnar síðar." Ekkert virðist heldur því til fyrirstöðu, að erlendir
auðmenn með íslenska staðgengla geti keypt upp jarðir meðfram veiðiám, og munu
þeir þá lítt hirða um, hvort búið verður vel eða iIIa í þeim sveitum.

Þá ber að hafa í huga, að ætla má, að fiskeldi í ám og vötnum geti innan tíðar
orðið blómleg atvinnugrein, og verður þá mikilsvert að hafa í tíma komið í veg
fyrir ýmiss konar hagsmunaárekstur. sem einkaeign á ám og vötnum kallar á, en
þjóðareign útilokar.
. Nágrannar okkar á Norðurlöndum, norðmenn og svíar, sömuleiðis skotar, eng-
lendingar og írar, sem og bandaríkja- og kanadamenn, hafa ekki talið sér henta ..að
hafa eignarráð fallvatna svo lausbeisluð sem hér er, en tekið þau ýmist í ríkiseign



eða ríkisumsjá til að hindra brask einkaaðila með eftirsótt not þeirra, en greiða arð
til landeigenda, ef eru, eftir arðskrá.

Hinn landlausi meiri hluti þjóðarinnar, sem í þéttbýli býr, hefur mikilla hags-
muna að gæta. Á þetta minna sífelldar auglýsingar í haust á banni við rjúpna-
'veiðum á stórum svæðum landsins. Óspillt land, ómengað loft og vatn eru nú talin
til hinna verðmætustu eigna hverrar þjóðar. Í þessum efnum erum við íslendingar
enn auðug þjóð, en ber þó að gæta fyllstu varúðar að spilla þeim gæðum ekki,
jafnframt því sem við nýtum auðlindir okkar sem best.

Samfara auknum skilningi á þessum staðreyndum hefur þeirri skoðun vaxið
óðfluga fylgi, að landið allt með gögnum og gæðum eigi að verða þjóðareign. Brask
með þessi auðæfi í einkaeign er alþekkt fyrirbrigði og gerist hér á landi i hrað-
vaxandi mæli. Það er eitt mesta verkefni þjóðarinnar nú á tímum að færa þessi
mál til betri vegar, þannig að hagsmunir fjöldans gangi fyrir hagsmunum fárra.
þvi fyrr sem byrjað verður, því minna mun þetta kosta þjóðina. Komandi kyn-
slóðir munu verða þakklátar, ef nú verður mótuð og framkvæmd skynsamleg stefna
á þessu sviði.


