
Nd. 174. Wefndarállt

um frumvarp til laga um skógrækt.

Frumv. þetta sameinar tvenn gildandi lög, sem sé: Lög um skógrækt 
og varnir gegn uppblæstri lands frá 22. nóv. 1907 og lög um meðferð skóga 
og kjarrs og friðun á lyngi o. fl. frá 30. júlí 1909, tekur upp öll efnisatriði 
þeirra og breytir sumum þeirra að nokkru.

Vér höfum athugað breytingar þessar itarlega og alla málavöxtu þeirra. 
Oss dylst ekki að fé það, sem stjórnin heíir ætlað til skógræktar samkv. fjár- 
lagafrumvarpi sinu fyrir 1912—1913, nemur eigi meira en þarf til starfslauna 
og ferðakostnaðar skógarvarða þeirra, sem nú eru skipaðir, og enda þótt það 
væri af þinginu rifkað nokkuð, má búast við, að seint verði það svo mikið, 
að afgangur starfslauna og ferðakostnaðar skógræktarstjóra og starfsmanna, með 
sömu tilhögun og verið hefir að undanförnu, gleypi ekki megnið af skógrækt- 
arfénu, svo að lilið verði afgangs til skóggirðinga og annara skógræktartilrauna. 
Mun tilgangur fyrirliggjandi frumvarps vera, að ráða nokkra bót á þessu, með 
því áð fastákveða nokkurnveginn tölu skógarvarða, en hún er ótiltekin i gild- 
andi skógræktarlögum, svo og að lækka laun skógræktarstjóra m. fl.

Á þennan tilgang frumv. hefir nefndin fallist, og sömuleiðis það, úr 
þvi breyting er gerð á ofannefndum tvennum lögum, að sameina þau i ein lög.

Eigi að síður vill nefndin gera fáeinar breytingar á fumvarpinu, sem 
hér skal færa nokkrar ástæður fyrir:

1. Þegar skógarvörðum er fækkað frá því sem nú er, verður skógræktarstjóri 
að gegna skógvarðarstarfi fyrst um sinn á talsverðu svæði landsins, og 
verður honum þá ekki að sjálfsögðu falin fyrirsögn sandgræðslutilrauna. 
Þar verður stjórnin að geta hagað sér eftir kringumstæðum.

2. Laun þau, er frumvarpið ætlar skógræktarstjóra, virðast nefndinni helzti 
lág, nema sem byrjunarlaun, einkum þegar starf hans er fremur aukið. 
Virðist nefndinni einnig heppilegt að launin fari smáhækkandi, eftir þvi 
sem maðurinn er meira reyndur og þarf á meiru að halda til framfæris. 
Rétt þykir nefndinni i þessu sambandi, að stjórnin geti sagt skógræktar- 
stjöra upp með hæfilegum fyrirvara.

Samkv. ofansögðu, gerir nefndin við frumv. þessar



BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 2. gr. Orðin »og sandgræðslu« falli burt.
2. — — Siðasti málslidur orðist svo :

— — Skógræktarstjóri hefir að byrjunarlaunum 2400 kr. og hækka 
— — launin um 200 kr. þriðja hvert ár, alt að 3000 kr. Segja má 
— — skógræktarstjóra upp starfinu með hálfs árs fyrirvara.

3. Við 3. gr. Á eftir orðunum: »framkvæmdir á skógræktarstörfum« komi 
— — nýr málsliður þannig: Fela má skógræktarstjóra skógvarðar-
— — störf á þvi svæði, er stjórnin nánar til tekur.

4. Við 5. gr. Fyrir: »Skóg- og« komi: »skóglausu og«.
5. Við 5. gr. Fyrir: »mel« komi: »meltágar«.
6. Við 7. gr. Fyrir: »300« komi: »200«.
7. — 8. — A eftir orðunum: »að vera falið« komi: »nauðsynlega«.

Alþingi 11. marz 1911.

Sigurður Gunnarsson, Pétur Jónsson,
formaður. skrifari og framsögum.

Sigurður Sigurðsson, Ólafur Briem,

Stefán Stefánsson Eyf. 
með fyrirvara, að því er snertir launahækkun skógræktarstjóra.


