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Hellu, 13. apríl 2004.

Landbúnaðarnefnd Alþingis
Alþingi
v/Austurvöll,
150 Reykjavík.

Efni: Bréf með ósk um umsögn um frumvörp til ábúðarlaga og jarðalaga, dagsett 1. 
apríl 2004.

Framangreint erindi var lagt fyrir hreppsnefnd Rangárþings ytra á fundi hennar þ. 7. 
apríi 2004.

Hreppsnefndin samþykkti að mótmæla því við landbúnaðamefnd Alþingis hversu 
stuttur tími sveitarstjómum er veittur til þess að gefa umsögn um viðamikil mál sem 
snerta hagsmuni dreifbýlissveitarfélaga verulega. Fram kom í umræðu í 
hreppsnefndinni að hreppsnefndarmenn telja ekki eðlilegt, að þess verði freistað að 
ljúka afgreiðslu þessara frumvarpa á yfirstandandi þingi.

I umræðu í hreppsnefndinni kom ennfremur fram, að hreppsnefndarmenn áskilja sér 
rétt til þess að gefa umsögn, þótt það verði eftir veittan frest, um mikilvæg atriði svo 
sem áframhaldandi forsjárhyggju, sem á að verða við lýði til framtíðar samkvæmt 
ákvæðum frumvarpanna með stórfelldri skerðingu á frjálsum ráðstöfunarrétti 
landeigenda í dreifbýli á eignum sinum. Sömuleiðis áskildu hreppsnefndarmenn sér 
rétt til þess að veita umsögn um sérstæða tillögu um stofnun „landbúnaðamefndar” 
hjá sveitarfélögum, sem ætlað er viðamikið hlutverk við eftirlit og skráningu hvers 
kyns upplýsinga um meðferð og nýtingu lands í dreifbýli og umhirðu búfénaðar. 
Þetta er nýtt verkefni hjá sveitarfélögum og talsvert stórt í sniðum fyrir sveitarfélög á 
landbúnaðarsvæðum og ekki verður séð að gert sé ráð fyrir að tekjur komi á móti 
augljósum kostnaði sem af hlýst. Þetta eru aðeins fá atriði a f fleirum sem fram komu 
í umræðum á framangreindum fundi hreppsnefhdar Rangárþings ytra og greind em í 
þessu bréfi landbúnaðamefndinni til upplýsingar.

Virðingarfyllst, 
f.h. hreppsnefndar Rangárþings ytra,

Afrit: Atvinnu- og ferðamálanefnd Rangárþings ytra. 
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga.
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