
líd. 419. Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um bætur vegna skemda og tjóns a f Kötlugosinu.

Frá  landbúnaðarnefnd.

í  tillögunni er farið fram á e ftirg jö f jarðarafgjalds á opinberum jörðum  

í Vestur-Skaftafellssýslu fy rir fardagaárið 1918 — 1919 og að verja megi úr rikis- 
sjóði nauðsynlegri fjárbæð til að Ijetta undir með búendum á öskusvæðinu i öfl- 
un fóðurbætis fy rir næsta vetur. M iðar þetta til að bæta úr brýnustu örðugleik- 

um í svip. Verður ekki annað sagt en að það sje í alla staði eðlilegt og sjálf- 
sagt, að rík ið geri eitthvað til að bæta úr hinu m ikla tjóni, er menn urðu fy rir  
á gossvæðinu, og stuðli til, að mönnum verði m ögulegt að lifa og bjargast þar 
áfram. R íður auðvitað á þessu mest fyrst i stað, meðan ja rð irn ar eru að ná sjer 
eftir öskufallið, flóðin  og umrótið, og bændur að ja fna sig eftir börm ungarnar, 
sem y fir þá dundu. Getur tillaga þessi orð ið  að góðu lið i, komist hún i fram- 

kvæmd, og er þó málaleitunin m jög bófleg.
Um fyrra lið inn er það að segja, að ekki er nema sjálfsögð nærgætni af 

ríkinu v ið  landseta sina að gefa þeim eftir landskuld fy rir yflrstandandi ár undir 
slikum kringumstæðum. Opinberar ja rð ir eru ekki m argar í sýslunni. Nemur 
eftirgjaldið fyrir árið um 4000 kr. Og þó að þessar ja rð ir hafi orð ið  fy rir nokk- 
uð mismunandi skemdum, þá bafa þær spilst yfirleitt, sem sjá má a f skýrslu 

þeirri um Kötlugosið eftir sýslumann Vestur-Skaftfellinga, sem nú hefir verið út- 
býtt. E r því best, að þetta gangi ja fn t y flr  alla leiguliðana. '

Um  siðara lið  tillögunnar er að eins spurningin, að bve m iklu leyti rik- 
issjóður á að Ijetta alment undir með bændum á öskusvæðinu i öflun fóðurbætis. 

Flutningsm aður heflr átt tal v ið  nefndina um þetta atrið i og getið þess, að minst 
mundi þurfa 1000 strokka eða 500— 600 olifuöt af síld, eða ja fngild i þess a f öðr- 
um fóðurbæti. V ild i hann, að stjórnin útvegaði síldina eða fóðurbætinn, annaðist 
um flutning á honum til V íkur í M ýrdal og greiddi auk þess einhvern hluta 

kostnaðarins úr rik issjóðj, svo sem aðallega flutningsgjald, er væri ekki minna 
en 10 kr. fy rir hvert fat eða 5— 6 kr. fy rir  hvern strokk. Y rð i kostnaður ríkis- 
sjóðs þá, með eftirg jö f á landsskuldum, líklega ekki m ik ið y fir  10000 kr. Á lítur 
nefndin þetta sanngjarnt og m ælir með þvi, að ív ilnan ir a f hálfu stjórnarinnar 
verði ekki m inni en h jer er stungið upp á.

Landsm önnum  er það víst alment ljóst, hvílík t voðatjón og hnekki ibú- 
ar Vestur-Skaftafellssýslu hafa beðið og b íða v ið  gosið. Þ v i m iður hefír almenn 
hjálp ekki enn kom ið frá landsmönnum. E im skipafjelag íslands hefir hlaupið vel 
undir bagga með 15 þús. kr., einnig nokkur kaupfjelög og fle iri aðrir. Má þetta 
að visu heita a f almannafje. En h jálp fýsi landsmanna hefði átt að koma miklu 
skýrar i ljós en þetta, og vonandi gerir hún það nú með haustinu.

T a lið  er, að grip ir hafi beint farist í gosinu (eða  hlaupinu) og tapast 
sem hjer segir: 37 hross og nálægt 600 sauðfjár. Sje hross metið á 300 kr. og



hver kind á 35 kr., er tjón ið 32100 kr. En þó veldur förgun búpenings, missir 
síðastliðinn vetur og örðugleikar á að fjö lga aftur fjenaði, meðan landið er að ná 

sjer eftir gosið, vafalaust m argfalt m eira tjóni og atvinnuhnekki, sem ekki verður 
metið til peninga. Þær búsifjar verða ekki tölum taldar.

Samkvæmt þessu áliti m ælir nefndin hið besta með tillögunni.

A lþ ingi, 16. ágúst 1919.

Stefán Stefánsson, E inar Árnason, Jón Jónsson, 
form aður. fundaskrifari. ritari.
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