
Ed. 171. Mefndarálit

um frumvarp til laga um sölu á þjóðjörðinni Fossi i Suðuríjarðahreppi.

Nefnd sú, er efri deild Alþingis fól að athuga frumvarp þetta, hefir 
fengið upplýsingar frá stjórnarráðinu um mál þetta, og eftir að hafa ihugað það 
og rætt með sjer, vill hún hjer með skýra frá áliti sínu á þessa leið:

Fyrir nokkrum árum fór ábúandi jarðar þeirrar, er hjer er um að ræða, 
Sumarliði Jónsson, þess á leit, að fá jörðina keypta, en sýslunetnd Vestur-Barða- 
slrandarsýslu lagði þá á móti sölunni, og mun ástæðan hafa verið sú, að þá 
virtust likur til, að kolanáma væri i landi jarðarinnar, sem og að iðnaðarfram- 
leiðsla gæti komist á við allstóran foss, sem einnig er í landi nefndrar jarðar.

Nú fór ábúandinn aftur næstliðið ár þess á leit, að fá jörðina keypta, 
og þá lagði sýslunefndin ekki á móti því, með þeim ummælum: »að þótt nefnd- 
in lili enn svo á, eins og hún hafði áður gert, að fossinn hjá Fossi sje mjög á- 
litlegur til að taka hann til atvinnureksturs, telur hún þó ekki liklegt eins og nú 
stendur á, að iðnaður muni rísa þar upp innan skamms«. Aftur á móti lagði 
hreppstjóri, er mun vera umboðsmaður yfir jörðinni, á móti sölunni, af þeirri á- 
stæðu, að hann hyggur það gæti valdið óþægindum, að sinn væri eigandi að 
hvoru, jörðinni og fossi og námu.

Þegar svo málið kom til stjórnarráðsins, þá synjaði það næstliðið haust 
um sölu á jörðinni, að svo stöddu, og mun það hafa verið afþví, aðbúast mætti 
við námugrefti og iðnaði í sambandi við fossinn.

Ábúandinn, sem nú hefir snúið sjer til þingsins, að þvi er þetta mál 
snertir, tekur það fram, að hann sje búinn að búa á Fossi i 15 ár, og hafi lagt 
mikla peninga í húsabætur, túngirðingar og túnasljettur. Jafnframt því, sem hann 
óskar kaups á jörðunni, tekur hann það fram, að undan mætti skiija sölunni 
svo nefnda »Fossgrund« c. 75 þús. Q metra að flatarmáli, og jafnvel meira af 
óræktaðri lóð, ef þess álitist þörf síðar.

Oss nefndarmönnum virðist, að það ekki þurfi að koma í bága við notkun 
fossins til iðnaðar og námugraftar, þótt ábúandanum væri seld jörðin, en fossinn, 
námurjettindi og nægileg lóð til bygginga væri undanskilin. Því verður ekki 
neitað, að ábúandi, sem ekki fær jörð sina keypta af þvi, að þar kann einhvern- 
tíma að rísa upp iðnaður eða námugröftur, verður harðara úti en aðrir ábúend- 
ur, sem hafa fengið ábýlisjarðir sínar keyptar, og það virðist mega tryggja það 
við söluna, að eigandi jarðarinnar geti ekki lagt neinar tálmanir í veginu fyrir 
iðnað eða námugröft, ef siðar kynni að verða um slíkt að tala. Fyrir þvi álitum 
vjer nefndarmenn æskilegt, eftir því sem tyrir liggur, að nefndur ábúandi, Sumar- 
liði Jónsson, geti fengið ábýlisjörð sína, kirkjujörðina Foss i Suðurfjarðarhreppi 
keypta.

En þar sem frá laganna hálfu ekkert mun vera því til fyrirstöðu, að ráð- 
herra íslands geti selt ábúandanum nefnda jörð, þá sjáum vjer ekki þörf á að 
veita til þess sjerstaka heimild með lögum. En leggjum til, að deildin visi máli 
þessu til stjórnarráðsins með meðmælum sínum.
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