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um  fry. til laga um sölu á nokkrum  hluta úr kirkjueigainni Mosfellsheiðarlandi.

F rá  allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefir kynt sjer þetta mál, eftir því sem h ún  heflr frekast 
haft tök á. Við rannsókn málsins heflr nefndin koinist að þeirri niðurstöðu, að
ekki komi til nokkurra  mála að selja þetta land undan  Mosfelli. Jórð in  er land-
litil til beitar og útheysslægnalaus heima fyrir.

Að selja þetta land undan  jörðinni væri sama og að gera hana  litt not- 
hæfa til ábúðar. Þó unnið  yrði að aukinni ræ ktun  og með þvl móti fengist næg- 
nr heyafli heima fyrir með tið og tíma, þá er jörðin svo landlaus, að han a  skortir 
beit fyrir búpeninginn. Um afarlangt skeið heflr verið aflað heyja i landinu, sem 
farið er fram á, að selt verði, og þar er aðalbeitiland ja rðarinnar.  E inm itt i 
heiðarlandinu hefir sauðfjenu frá Mosfelli verið haldið árið um  kring og þar 
hefir aða lú theysskapar ja rðarinnar verið aflað. Og á þeim tima, sem stórt bú  var 
á Mosfelli, var mikilla heyja aflað i þessu heiðarlandi. Slægnanot i þessu landi eru 
mikil enn, þó i seinni tið sjeu þau notuð af öðrum  en ábúanda  ja rða rinnar .

Þá má og benda á það, að nú  er Viðirinn allur i flagi (var plægður); en 
það var aðalgraslendið heima fyrir. H ann er um 360 dagsl. að stærð, og er enn 
ógróinn. Búið m un nú  að selja af honum  um  120 dagsl. Nefndinni hefir verið 
tjáð, að í ráði sje að selja mest eða alt af þvf, sem eftir er af honura. Af þess- 
um  sökum  er graslendi ja rð a rin n ar  heima nú orðið svo afarlitið. Hins vegar veit
nefndin til þess, að hreppsnefnd Mosfellshrepps hefir til skam m s tima ekki talið
sjer land þetta neitt nauðsynlegt og talið sveitina vel geta verið án þess. Og enn 
m á geta þess, að i þessu heiðarlandi gengur sauðfjenaður sveitarm anna óáreittur, 
og er þá enn minni ástæða fyrir hreppsnefnd sveitarinnar að fá landið keypt. 
Og loks ber þess að gæta, að þar sem þessi jörð er opinber eign, þa rf  sveitar- 
stjórnin eða hreppsbúar ekki að óltast, að landið verði selt án þeirra v itundar 
eða leigt til langs tíma. Telur nefndin, að sá prestur, er jörðina k ann  að nota, 
muni alis ekki leigja nokkrum  m anni neinar nytjar hennar, nema þá til skam m s 
tima i senn. Að öllum þessum ástæðum athuguðum  leggur nefndin til, að frum- 
varpið á þingskjali 317 verði felt.
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