
13. Fram irarp

til laga um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl.

■ (Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Atvinnumálaráðherra er heimilt, með þeim skilyrðum og takmðrk- 

unum, sem til er tekið í lögum þessum, að láta rikissjóð taka að sér greiðslu 
lána þeirra úr veðdeild Landsbankans og Viðlagasjóði, sem hvíla á eigendum 
jarða i Skeiðahreppi i Árnessýslu vegna Skeiðaáveitunnar.

2. gr.

Jarðir þær, sem átt er við i 1. gr., eru þessar: Fjall (tvö býli), Fram- 
nes, Birnustaðir, Reykir, Húsatóftir (tvö  býli), Hlemmiskeið (tvö býli), Brjáms- 
staðir, Votamýri, Blesdstaðir, Skeiðháholt, Kálfhóll, Kílhraun, Borgarkot, Langa- 
mýri, Arakot, Brúnavallakot, Syðri-Brúnavellir, Útverk, Miðbýli, Vorsabær, 
Efri-Brúnavellir og Árhraun.

3. gr.
Atvinnumálaráðherra má þvi aðeins nota heimild þá, sem felst i 1. gr., 

að fullnægt sé eftirfarandi skilyrðum: ;
1. Að allir eigendur jarðanna, sem nefndar eru í 2. gr., skuldbindi sig til 

þess að hlíta lögum þessum.
2. Að þeir eigendur jarðanna, sem að áliti þriggja manna nefndar, er at- 

vinnumálaráðherra skipar, þurfa þess, vegna skuldbindinga, er ekki koma 
áveitunni við, leiti nauðasamninga við lánardrottna sina, og nái þeim, 
með kjörum, sem nefndin telur ekki ofvaxið fjárhag þeirra.

3. Að hreppsnefnd Skeiðahrepps, með samþykki lögmæts hreppsfundar, 
ábyrgist gagnvart ríkissjóðf, að eigendur jarða þeirra, sem i 2. gr. getur, 
greiði á árunum 1930— 1980, i gjalddaga 20. október ár hvert, 2®/» af 
höfuðstóli lánanna, sem tekin hafa verið til áveitunnar og hvila á eigend- 
um jarðanna, eins og hann verður þegar lðg þessi öðlast gildi.

4. gr.

T il þess að bæta rfkissjóði gjöld, sem hann hefir af lögum þessum, ef 
heimild 1. gr. verður notuð, er lagður verðhækkunarskattur á jarðirnar, sem 
taldar eru i 2. gr., og er hann tvennskonar, verðhækkunarskattur eftir fast- 
eignamati og verðhækkunarskattur við sölu.

5. gr.

T il grundvallar verðhækkunarskatti eftir fasteignamati skal leggja land- 
verð jarðanna eins og það er talið i jarðamatsbókinni frá 1921, og kemur 
bann fyrst til framkvæmda við mat það, sem á fram að fara árið 1940. 
Skattur þessi nemur 10°/« af hækkun landverðsins og greiðist með jðfnum af-



borgunum og 6'/* ársvöxtum á næstu 10 árum eftir bvert almennt fasteigna- 
mat. Heimilt er þó jarðeiganda að greiða hann fyrr, ef hann óskar.

Skattur þessi greiðist í siðasta sinni af verðhækkun, sem verða kann 
við fasteignamatið 1980, og skal þvi falla burtu i siðasta lagi 1990.

Skatturinn telst aðeins af þeirri hækkun landverðsins, sem orðið hefir 
á siðustu 10 árum, nema í fyrsta skipti telst hann af hækkun þess á siðustu 
20 árum.

Sýslumaður innheimtir skattinn á manntalsþingum og gerir rikissjóði 
skil fyrir honum á sama hátt og öðrum tekjum hans. Fjármálaráðherra 
ákveður, hvernig reikningshaldi skuli háttað. '

6. gr.

Söluskatturinn miðast við fasteignamat (landverð og húsaverð) eins og 
það er á þeim tima, sem sala fer fram. Skatturinn nemur 20% af þvl, sem 
söluverðið er hærra en fasteignamatið, og greiðist hann sýslumanni áður en 2 
mánuðir eru liðnir frá þvi, er fullsamið var um söluna. Bæði kaupandi og 
seljandi eru ábyrgir fyrir greíðslu skattsins.

Nú hefir seljandi gert húsabætur eða túnbætur síðan siðasta jarðamat 
fór fram, og skal þá sýslumaður, ef þess er óskað, láta fram fara mat á, hversu 
mikið jörðin muni hafa hækkað i verði við umbæturnar, eftir þeim reglum, 
sem fasteignamatsnefndir fylgja. Þegar svo stendur á sem hér segir, greiðist 
skatturinn af mismun söluverðs og samanlögðu fasteignamatsverði og verði 
umbótanna.

Skattur samkvæmt þessari grein greiðist ekki, þegar jö rð  fellur í arf 
til maka, afkomenda eða fósturbarna. Annars greiðist hann jafnan, er sala fer 
fram, frá þvi er lög þessi öðlast gildi og til ársloka 1980.

Sýslumaður gerir árleg skil fyrir skattinum á sama hátt og segir í 5. gr.

7. gr.

Nú greiðir jarðeigandi að fullu hlufa jarðar sinnar af stofnkostnaði 
áveitunnar áður en 10 ár eru liðin frá þvi lög þessi öðlast gildi, og er þá jörð 
hans undanþegin öllum skatti samkvæmt lögum þessum.

8. gr.

Jarðirnar, sem taldar eru í 2. gr., eru að lögveði fyrir greiðslum öll- 
um, er ræðir um í 3 .-6 . gr. laga þessara, næst á eftir þvf, sem nú hvilir á 
þeim. Lögveð þetta hefir uppfærslurétt, þannig, að þegar það er greitt, sem 
nú hvilir á, kemur lögveðið næst á eftir almennum opinberum sköttum. -

9. gr.

Lög þessi ná ekki til þeirra jarða á áveitusvæðinu, sem eru utan 
Skeiðahrepps.

10.gr.

Ríkissjóður hefir lögtaksrétt fyrir greiðslum samkvæmt lögum þessum.



11. gr.
Atvinnumálaráðherra setur reglugerð um viðhald og starfrækslu Skeiða- 

áveitunnar. Þar skal taka ti), hvernig áveitumálum skuli stjórnað, skylda ábú- 
endur til að halda áveitunni við, kveða á um framlög til hennar og annað, 
sem með þarf, til þess að hún komi að sem fyllstum notum. Reglugerð þessi 
gildir sem lög fyrir áveitufélagið og má ákveða sektir fyrir brot gegn henni. 
Þegar reglugerðin verður gefin út, fellur úr gildi samþykkt um félagsáveitu 
í Skeiðahreppi, 24. september 1917.

12. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r n m  v i r p  þ e t t a .

Með bréfi dags. 13. sept. 1929 skipaði atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
□eytið þá Sigurð Sigurðsson búnaðarmálastjóra, Jón Ólafsson alþingismann og 
Guðmund bónda Þorbjarnarson á Stóra-Hofi til þess, samkvæmt 23. gr. fjárlaga 
fyrir árið 1930, IV. lið, að athuga ástand Skeiðaáveitunnar og fjárhagsafkomu 
bænda á áveitusvæðinu til að standa stranm af áveitukostnaðinum. Hefir nefndin 
lokið störfum og samið uppkast að lagafrumvarpi þessn, og hefir hún látið því 
fylgja greinargerð þá, sem felst í eftirfarandi áliti, sem nefndin hefir sent ráðu- 
neytinn með frnmvarpsnppkastinn. ■

Athuganir og tillögnx* nm Skeiöaáveituna.

Með bréfi dags. 13. sept. s. 1. vornm vér undirritaðir af atvinnumálaráðuneyt- 
inn skipaðir i nefnd til þess — samkvæmt 23. gr. fjárlaganna fyrir árið 1930, IV. 
l ið — að athuga ástand Skeiðaáveitunnar ogfjárhagsafkomn bænda á áveitnsvæðinn, 
til að standa straum af áveitukostnaðinnm. Ber nefndinni að meta, hversn mikið 
hún telur bændum fært að greiða af áveitukostnaðinum, og gefa ráðuneytinu 
skýrslu um það.

Vér höfum nú rætt mál þetta á allmörgum fundnm, safnað ítarlegum 
skýrslum um búnaðarástæður bænda á Skeiðum sfðan nm 1900 og fjárhags- 
afkomu þeirra sfðari árin. Ennfremnr höfum vér ferðazt um áveitnsvæðið á 
Skeiðum og reynt að kynna oss hag bænda og ástæður sem ftarlegast. Frá aðal- 
árangrinnm af starfi voru skal nú skýrt f stuttum dráttum.

I. Framkvœmd Skeiðaáveitunnar.

1 39. árg. Búnaðarritsins er itarleg ritgerð um Skeiðaáveitnna, eftir Pálma 
Einarsson og Sigurð Sigurðsson. Vér ætlnm oss eigi að rekja efni þessarar rit- 
gerðar, en vísum þeim, er nm þessi efni vilja fræðast, til hennar. En þessi rit-



gerð myndar að nokkrn grnndvöll nndir athngnnnm vornm, en siðan efni var 
safnað til bennar ern liðin 5 ír . Á þeim árnm hefir nnnizt nokknr reynsla og 
nýjar npplýsingar komið i ljós. Þetta höfnm vér allt athngað og tengt við það, 
sem á nndan er gengið.

Um jarðveg, gróðnrtar og veðráttn á Skeiðnm þarf eigi að fjölyrða, nm 
það má lesa i ritgerð P. E. og S. S.

Áveitnfélag Skeiðahrepps er stofnað á fnndi i febrúar 1917. Samþykkt nm 
félagsáveitn í Skeiðahreppi er staðfest af stjórnarráðinn 24. sept. 1917. í  henni 
ern meðal annars þessi ákvæði:

söllnm árlegnm kostnaði við áveitnna, svo sem afborgnnnm og 
vöxtnm af stofnláni, viðhaldskostnaði og kostnaði við eftirlit og stjórn, 
skiptir stjórn félagsins í nóvembermánnði ár hvert á allar jarðir á áveitn- 
svæðinn eftir flatarmálsstærð þess lands, sem vatni má ná yfir á hverri jörð. 
Við þá skiptingn kostnaðarins skal þó á engri jörð telja áveitnsvæði meira 
en */i — þrjá fjórðn — af flatarmáli allrar jarðarinnar, þó vatni megi ná 
yfir meira. Kostnaðinn samkvæmt þeirri niðnrjöfnnn greiðir eigandi hverrar 
jarðar til gjaldkera félagsins fyrir næstn árslokt.

Mikill misbrestnr er á, að þessi ákvæði hafi verið haldin af Skeiðamönn- 
nm, sem siðar mnn að vikið.

f júni 1917 var verkið hafið með sknrðgrefti, en nm vorið 1923 vorn 
þan mannvirki fnllgerð, er áætlnn hafði verið gerð um. Hin upprunalega kostn- 
aðaráætlnn nm framkvæmd verksins var gerð 21. marz 1916, og nam hón 
103600 krónum.  Siðar voru gerðar nokkrar breytingar á áætlnninni og námu 
þær nm 22000 kr. En kostnaðnrinn við framkvæmd verksins varð 42284-5 k rm

A f þessnm kostnaði greiddi rikið ’ /r hluta, og sfðan að fnlln kostnaðinn 
fyrir ólafsvelli, sem er eign Kirkjujarðasjóðs, og varð sú upphæð 34851 kr.

Sfðan þessi reikningur var gerður hafa fallið vextir á skuldina, svo að 
nú er sú upphæð, sem hviiir á áveitnfélaginu, 287175,83 kr.  En þessar sknld- 
bindingar hvila aðeins á 24 jörðnm.

Ástæðnrnar til hins mikla kostnaðaranka ern margar, en aðallega kemur 
hér til greina:

Aflöll af veðsknldabréfnm, er mest af lánnnnm var útborgað með. Kostn- 
aðnr við lántöknr og vextir af skyndiláqum. Lækkun á verðgildi fsl. gjaldeyris 
og þar af leiðandi hækknn á vöruverði og kaupgjaldi. »Óbilgjarna klöppinc.

f ritgerð P. E. og S. S. er ftarleg greinargerð nm þessi atriði. Samkvæmt 
henni og við nánari athngnn má snndnrliða kostnaðinn þannig:

Samkvæmt áætlnn............................................................... kr. 103600,00
Breytingar og v iða u k i.......................................................  — 22000,00

ófgrirséð:
Afföll af veðbréfum .........................................................  — 38660,00
Annar kostnaðnr við lán tökn r..........................................  —  4225,00
Forvextir af vixlnm .......................................................  — 7560,78
Vextir frá lánad. til júní 1923 ... .'.................................  — 31128,89



Afborganir af lánnm á sama tima ................ .
Annar kostnaðnr við afborganir og lánagreiðslnr
Kostnaðaranki við handgrafna sknrði ..........
Verðhækknn á e fn iv ið ........................................
Kostnaðaranki við klöppina .........................
Verðanki vélavinnnnnar .................................
Fram yfir npphafsáætlnn .................................

... Kr. 7015,91

... — 3859,75

... — 46472,00

... —  14000,00

... — 78000,00

... — 56600,00

... — 9722,97

Samtals kr. 422845,00

Við athngnn á ofangreindnm tölnm sést, að nær helmingnr kostnaðarins 
er af ófyrirsjáanlegum atviknm, sem vart urðn fyrir séð. Kostnaðaraukinn við 
klöppina stafar af ónógri nndirbúningsrannsókn. Hinsvegar hefir rikissjóðnr tekið 
þátt i öllnm þessnm óhöppnm, með þvi að greiða hinn lofaða styrk — x/i hlnta 
Rostnaðarins — og að fnlln fyrir Ólafsvelli. . . .

Greiðsla hinnar ofannefndu npphæðar skiptist þannig: .
Styrkur rikissjóðs (greiddur) ........................................  kr. 100227,00
Vegna Ólafsvalla (greitt) ................................................ — 34851,00

—  Borgarkots og Birnnstaða (g re itt ).........................  —  808,00
Sknld áveitufélagsins ...................................................... . — 286959,00

Samtals kr. 422845,00

Þær tölnr, er nú hafa verið nefndar, ern gerðar 1924, þá talið var að 
stofnkostnaði áveitnnnar væri lokið.

Hver not hafa o rð ið  að áveitunni.

Vorið 1923 var vatni úr Þjórsá fyrst veitt yfir Skeiðin, og siðan öll árin. 
Reynsla þessara ára sýnir, að sá hefir verið galli á gjöf Njarðar, að ekki hefir 
verið hægt að hafa vald á þvi, hvenær eða hve mikln vatni er veitt á Skeiðin, 
sem er þó framtiðarskilyrði þess, að áveitan komi að fnllnm notum. Afstaðan 
við upptökn vatnsins er þannig, að þá áin er lítil rennnr ekkcrt eða litið vatn 
inn í skurðinn. Vald á ánni er þvi eigi hægt að hafá, og þar af leiðandi hefir á- 
veitan verið misfellasöm þessi árin. Á þessn er nú verið að ráða bót, með þvi 
að taka kvisl úr Þjórsá töluvert ofar með bakkannm og veita henni að flóðgátt- 
inni. Er með þvi móti mögulegt að hafa ætið nægilegt vatnsmagn i sknrðinnm, 
og er þá meiri von nm betri árangur af áveitnnni. Kostnaðurinn við þessa end- 
nrbót greiðist þannig, að ríkið hefir lagt til allt efni, sem nema mnn um 9000 
krónnm, en Skeiðamenn alla vinnn, sem áætlnð er um 6000 kr. Þessar nppbæðir 
verða eigi taldar með i áveitukostnaðinnm.

Sem sagt, hefir enn sem komið er eigi verið hægt að hafa fnllt vald á 
þvi vatni, er þarf til Skeiðaáveitunnar. Þar af leiðir, að hinn rannverulegi árang- 
nr af áveitnnni er eigi enn kominn í Ijós. Aðrar ástæðnr hafa einnig stntt að 
þessn. Þannig er fyrst nú búið að hlaða T/s hlnta af görðum þeim, er ráðgert 
hefir verið að þyrfti á áveitnsvæðið. Framræslu vantar víða og hagnýting vatns- 
ins eigi verið á þann hátt, sem haganlegast má verða. T il þessa hefir vantað 
reynsln og nákvæmt eftirlit



T il að komast að heyauknÍDgu vegna áveitunnar, er hægt að fara tvær le ið ir:

a. Rannsaka mismuninn á áveittu og óáveittu engi.
b. Bera saman mismnn á heyafla bænda um visst árabil, fyrir og eftir áveituna.

Þetta skal nú athugað.
{  ritgerð P. E. og S. S. er skýrt frá athugunum um heyaukning vegna 

áveitunnar. Þessar athnganir eru gerðar af Pálma Einarssyni sumarið 1924. Þá 
var grasspretta i tæpu meðallagi, eftir þvi sem hún hefir verið siðari árin. Ettir 
þessnm athngunum nemur heyaukinn á ha. 490 kg. að meðaltali, mest 606 kg-, 
minnst 330 kg- pr. ha. Nú er áveitusvæðið talið 2890 ha. Ætti þvi heyaukinn á 
ölln svæðinu að nema 14161 hestum (100 kg.), og samsvarar það þeim heyafla, 
sem tlðkast hefir á Skeiðum á undanförnum árum. Áveitan ætti þvi að anka 
heyaflann um nær helming, ef rétt er á haldið.

Athuganirnar eru gerðar á afgirtu landi. '
Hvers virði þessi heyauki gæti verið bændum, látum vér ósagt, en ef 

hann væri metinn á 50 aura hver lOO kg., gerir það kr.7080,50.
Sén aftur á móti heyaflaskýrslur athugaðar, verður útkoman önnur. Hér 

fer á eftir skýrsla um jarðargróður f Skeiðahreppi frá 1901 —1929. Heyaflinn er 
reiknaður að meðaltali árlega um firam ára skeið, nema árin 1921 — 24 eru að- 
eins 4 ár, þar af 2 fyrstu áveituárin. Siðnstu 5 árin er áveitan notuð. Með þvi 
að bera þær tölur saman við fyrri árin sést mismunurinn á heyaukanum.

Skýrsla um ja rða rgróðu r á Skeiðum 1901—1929.

Meðaltal Taða Úthey Jarðepli Rófur
ára hestar hestar tn. tn.

1901— 05 ..........  3424 13420 113 175
1906— 10 ..........  4078 15161 180 182
1911— 15 ..........  4096 15363 178 137
1916-20 ..........  3254 15463 215 115
1921—24 ..........  4081 17297 157 61
1925—29 ..........  4927 17719

Af þessari skýrslu sést, »ð  útheysaflinn tvö sfðustu fjögra og fimm ára 
tfmabilin heflr verið um 2000 hestum meiri árlega en 15 árin næstu á undan 
sýna. Þessa heyaukníngu mun mega þakka áveitunni, þótt eigi verði með vissu 
um þetta sagt, t. d. vantar skýrslnr um hve margt fólk hafi gengið til heyskapar 
fyrr og sfðar, sem þó hefði verið mjög fróðlegt til samanburðar. En það byggj- 
um vér, að siðari árin hafi frekar færra en fleira fólk gengið að heyvinnu 
en áður.

A f skýrslunni sést ljóslega, að heyaukningin er eigi eins mikil og ætla 
hefði mátt. En hér koma fyrrtaldar ástæður til greina, og enginn vafi leiknr á, 
að mikið má auka heyaflann enn, sé vel á haldið.

f sambandi við útheysaflann sést ei’nnig, að töðufengurinn á Skeiðum 
siðasta fimm ára timabilið er nær 900 hestum meiri en áðnr. Garðræktin befir 
aftnr á móti eigi tekið framförum.

Sé athngað nm útheysaflann á hinnm einstökn jörðum, er heyankningin



□æsta mismanandi. Hér fer á eftir skýrsla nm útheysaflann árlega afl meðaltali ' 
á þrem 5 ára timabilam. Siflasta árin era áveitaár.

Skýrsla um útheysafla á Skeiðum.

Bæjarnöfn: 1901—05 1911—15 1925-29

Fjall (2 b ý l i ) .......... • • •  • • • 1110 1086 1058
Fram nes.................. . . .  . . . 292 420 298
Birnnstaflir .......... 480 604 406
Reykir .................. • • •  • • • 716 688 706
Húsatóftir (2 b.) ... 577 879 818
Hlemmiskeið (2 b.) . . .  • • • 548 964 1306
Brjámsstaðir .......... 220 260 640
Votámýri.................. 393 571 642
Blesastaflir .......... ............... 504 680 832
Skeiðháholt .......... •• •  • • • 911 853 884
Kálfhóil .................. 196 300 384
K ilhraan .................. 408 500 703
Borgarkot ... ... 182 170 154
Arakot .................. 232 344 438
Langamýri .......... 404 618 753
Árhrann .................. 450 470 518
Brúnavallakot.......... 248 276 520
Syðri-Brúnavellir ... 444 464 563
Efri-BrúnaYellir ... 526 520 634
Vorsabær.................. 650 642 583
Útverk .................. 820 966 890
Miflbýli .................. • • •  . . . 273 400

Samtals 10584 12675 13730

Meðaltal á býli: 423 507 550

Ank þessa ern 2 býli i Villingaholtsbreppi, sem hafa not af áYeitunni — 
Skálholtshrann og Þjótandi — og er áveitaland þeirra 202 ha. og áveitnskuldin, 
sem á þeim hvilir, kr. 22450,84.

Heyafli i Ólafsvallahverfi:

1901-05 1911— 15 1925— 29 Aveital. ha.
ólafsvellir ... 674 504 674 140
Vesturkot ... 154 229 400 37
M.-Ólafsvellir... 104 106 502 26
Björnskot ... 176 242 239 19
NorAurgarðar... 238 258 530 43
Andrésfjós ... 424 282 552 36

Samtals 1770 1621 2897 301

Meðaltal á býli: 295 270 483 50



Framaoritaðar skýrslnr telja fyrst allar jarðir, er áveitnsknldir hvíla nn á. 
Heyfengnum á tveim jörðnm i Villingaholtshreppi er sleppt.

Mismnnnrinn á heyafla timabilanna 1901—5 og 1925—29 er rúmir 
1000 hestar.

Siðast ern taldir Ólafsvellir og býli þan, er þeim til heyra. Rikið hefir 
greitt allan áveitnkostnað fyrir jarðir þessar og ank þess látið girða tún og engjar.

Heyaukningin á þessum býlnm á árnnum 1925—29, miðað við 1911— 15, 
er 1270 hestar, eða meiri en á öllnm hinum jörðunnm. Þetta mun að nokkru 
að þakka girðingunni.

A f skýrslnnni sést að mjög ern misjafnar verkanir áveitunnar, efla útheys- 
ankningin á hinnm einstökn jörðum. Á nokkrnm nemnr hanu alls engu, á öflrnm 
meiru en helmingi. Ástæður þessa geta verið margar. Þar kemur til greina áveitu- 
landið, framræslan, flóðgarðarnir, hagnýting vatnsins, girðingar o. fl. o. fl.

Þegar talað er nm gagn það eða gróðoraukning, er áveitan gerir, verðnr 
að taka til greina fjölgnn búfjár, sem i högnm gengnr og á áveitnlandinn. Eftir- 
farandi skýrslur sýna, að i högum ganga nú nm 150 stórgripir fleira eu áflnr. 
Nú er meginhluti af áveitulandinu á Skeiðum ógirt, og er þá vitaulegt, að búpen- 
ingur gerir þar mikiun usla, svo eigi er að vænta eftirtekjn af engjnm, sem 
annars mætti ætla.

Búnaðarástœður.

Vér höfum þegar sýnt grundvöll þaun, er búnaðurinn hvilir á, skýrt frá 
hvers jarðargróðnrs hefir verið aflað á Skeiðnm síðan nm aldamót. Nú er að 
sýna hvern búpening Skeiðamenn fæða á heyfeng sinnm, en samkvæmt hag- 
skýrslnnum hefir hann verið þessi:

Ár Nautpeningur Sauðfé Hestar Hænsn
1901— 05 218 2444 298
1906— 10 217 3044 304
1911— 15 246 3163 356
1916—20 236 3327 383 61
1921— 24 246 3667 363 129
1925— 29 334 3627 423 195

A f skýrsln þessari sést, að nantpeningi hefir fjölgað nm nær 7*> eða nm 
90 gripi, siðan áveitan kom til sögnnnar. Sauðfé hefir lítið fjölgað, en hestum um 
60 siðnstn 5 ár. Spursmál er, hvort þessi hagnýting landsins til hestagöngu 
er réttmæt. '

Manntal. í  sambandi við búpeningsáhöfn og jarðargróflnr er rétt að geta 
nm mannfjölda þann, er fæðist á þessn. En hann hefir verifl i Skeiðahreppi:

1801 .........................  .................. 256
1901 ................................................ 276
1916.................. .........................  290
1928 ................................................ 292

Eftir siðasta manntali voru börn innan 15 ára 102, en fullorflnir 190.



Jarðabœtur. Aak áveitmmar mnnn hafa verið nnnar allmiklar jarðabætnr 
á Skeiðnm. Einknm ern þetta túnbætur og flóðgarðar. 

í  dagsverknm telst að nnnið hafi verið.

1892—97 .................. 2433 dagsv.
1898—1902 .................. 2196 —
1903—07 .................. 1935 —
1908-12 .................. 7925 —
1913-17 .................. 9789 —
1918-22 ..........  ... 13529 —
1923-27 .................. 11117 —

Samtals 48924 dagsv.

Sé dagsverkið metið á 3 krónnr, gerir þetta kr. 146772. ■
Byggingar.  Samkvæmt jarðamati á Skeiðnm 1922 ern öil hns i hreppn- 

nm metin á kr. 84000. Það verður á býli kr. 2545. Siðan hefír tölnvert verið 
gert að húsabótum, t. d. er talið, að Skeiðamenn hafi keypt efni til bygginga:

1928 .........................  fyrir kr. 16475 .
1929 .........................  — — 12555

Húsakynni á Skeiðum munu vera viðlika og gerist og gengur sunnanlands. 
Óriða fullnægja þan nútímakröfum, allvíða mega þan teljast sæmileg, en snm- 
staðar alls ófnlInægjaDdi.

Á næstunni er því brýn nauðsyn að húsakynuin verði endurbætt eða 
endurreist að miklum mnn. Gildir þetta eigi aðeins um íbúðarhúsin, heldur eugu 
síðnr nm peningshúsin, þvi með auknum bústofni þnrfa þan að stækka og batna.

Fjárhagsástœður Skeiðamanna. .

Vér höfum haft með höndum skýrslur nm tekjur og gjöld, svo og fram* 
tal til tekjn- og eignarskatts árin 1923—28. Vér höfnm athugað þessar skýrslur 
og á þeim eru aðallega byggðar eftirfarandi upplýsingar:

Vér höfum haft til athugunar skýrslur um eiguir og sknldir bnenda i 
Skeiðahreppi árin 1923, 24, 26, 27 og 28. A f þessnm skýrslum sést, að eignir, 
sknldir og skuldlans eign er talið, og er sknldlausa eignin einnig reiknuð nm 
eftir gnllgengi.

Eignir Skuldir Skuldlaus Skuldlaus
samtals samtals eign eign kr.

Ár kr. kr. kr. gullgengi
1923 .. .. 383595 177350 206245 119993
1924 .... .. 397698 182900 214798 ' 113643
1926 , 399205 170254 216751 177085
1927 , .. 367573 183554 184019 150343
1928 . , .. 341159 192805 148354 121205

Hér er eigi áveitan tekin tii greina, hvorki sem eignir né sknldir. Af 
þessu yfirliti sést, að hér er eigi nm stórfelldar breytingar að ræða, nema litið sé 
til skuldlausra eigna reiknaðra í gnllkrónum, þá fer hin raunvernlega eign mjög 
minnkandi hin síðari árin.



Jón Jónsson bóndi á Hlemmiskeiði hefir gert skrá yfir skuldir bænda á 
áveitnsvæðinn i október 1929, og er hann nákunnugur öllum hag bænda 
þar i sveit. ;

Eftir þeirri skýrslu skiptast skuldakröfnrnar þannig:

Útibn Landsbankans á Selfossi .........................  kr.
Sparisjóður Skeiðghrepps ...
Einstaklingar .........................
Ræktnnarsjóðnr ..................
Landsbanki ísiands i Reykjavík 
Sparisjóðnr Árnessýsln ... ...
Byggingar- og landnámssjóður
íslandsbanki .........................
Sparisjóðurinn Guilíoss..........
Rikissjóðnr...............................

Samtals ..........  kr. 221213

Þetta er nokkru hærri nppbæð en taiin er á skattskránnm 1929. Þess 
ber og að gæta, að hér með ern taldir tveir bændnr i Villingaholtshreppi, sem 
eigi ern með á skattskrám Skeiðahrepps. Sknldir búenda þar ern taldar kr. 12128.

T il þess að gera oss nokkra grein fyrir hinnm rannvernlegn tekjnm og 
gjöldnm bænda, hefir skýrsla verið samin, sem er byggð á skýrslum um tekjnr 
og gjöld og framtali 1928.

í  þessari skýrsln ern taldir 29 bændur, sem allir njóta áveitunnar. Eftir
framtaii þeirra er meðalntkoman þessi:

81970
28936
71898
7724

12640
5095

12500
200
150
100

Tekjnr 
Gjöid ..

kr. 5603 
—  2517

Tekjuafgangur kr. 3086

Á tekjnafganginum eru framfærðir að meðaltali hjá hverjnm bónda 5,5 
einstaklingar. Hér til teljum vér húsráðendur — hjónin — og börn þeirra 
innan 15 ára.

Tekjuafgangurinn þarf að fæðá og kiæða þetta fóik og gefa húsráðendnm 
einhver lann, ef vei á að vera.

Skeiðahreppur.
Samkvæmt reikningi hreppsins 1927 ern eignir hans

bókfærðar...............................  kr. 6877
en sknldir   — 1480

' Sknidlaus eign   kr. 5397

Ank þessa ern taldar aftnrkræfar skuldir hjá þurfamönnum kr. 31548. 
Útsvar bænda 1928 var kr. 5640.

Þá hefir, eftir því sem gögn finnast til, verið skýrt frá fjárhag Skeiða- 
manna. Um það ætlnm vér ekki að fjölyrða meir að sinni.



Aoeiluskuldir Skeiðamanna. 

í  ritgerð P. E. og S. S. er itarleg greinargerð am áveitakostnaðinn. Eftir 
þvi sem næst verðnr komizt hafa skuldirnar síðan verið þessar:

Árið kr. an.
1925: Sknld við Landsbankann

— — Viðlagasjóð ...

1926: Sknld við Landsbankann
— — Viðlagasjóð ...

1927: Sknld við Landsbankann
— — Viðlagasjóð ...

1928: Sknld við Landsbankann
— — Viðlagasjóð ...

1929: Sknld við Landsbankann 
20/10.: — — Viðlagasjóð ...

258665.47
16000.00

257203.99
16880.00

261063 24 
17760.00

262164.62
18640.00

26765583
19520.00

kr. an. 
274665.47

274083.99

278823.24

280804.62

287175.83

Þess ber að geta, að Rikissjóðnr hefir greitt -x/i af áveitukostnaðinnm og 
lánað sknrðgröfnna ókeypis. Ank þess hefir hann greitt allan áveitnkostnað fyrir 
Ólafsvelli og bjáleignr.

Sknld sú, er nú hvilir á áveitnfélaginn, jafnast þvi aðeins niðnr á eftir- 
taldar jaiðir. Sé miðað við sknld áveitnfélagsins 1929, reiknast áveitnskattnrinn 
að vera kr. 110.92 á hvern ha. T il samanbnrðar er sett mat á landverði jarð- 
anna samkvæmt fasteignamatsbókinni frá 1922.

Sknldbindingar, sem hvila á hinnm einstökn býlnm Skeiðaáveitnnnar 
20. okt. 1929, vegna áveitunnar:

Áveitnland Áveitu- Landverð
gjaldsk. sknld 1922

Býli ha. kr. kr.
Fjall (2 býli) .................. ... 63 6988.07 7300
Framnes ......................... ... 55 6100.69 2400
Birnnstaðir .................. ... 33 3660.42 3700
Reykir ......................... ... 63 6988.00 5300
Húsatóftir (2 b ý l i ) .......... ... 207 22960.75 5200
Hlemmiskeið (2 býli) ... ... 204 22628.00 5100
Brjámsstaðir .................. ... 111 12312.28 2200
Votamýri ......................... ... 103 11424 90 2300
Blesastaðir .................. ... 134 14863.49 3700
Skeiðháholt .................. ... 177 19633.11 6300
Eálfhóll ......................... ... 155 17192 83 3200
Eilhrann ......................... ... 36 3993.18 3100



Áveitnland Áveitu- Landverð
gjsldsk. sknld 1922

Býli ha. kr. kr.
Borgarkot......................... .. 4 443.68 1200
Langamýri ................. ... 127 14087.02 4300
Arakot ......................... ... . 60 6655.30 1700
Brúnavallakot.................. ... 81 8984.64 3000
Syðri-Brúnavellir .......... .. 108 11979 51 3200
Útverk ......................... ... 89 9872.02 4400
Miðbýli ......................... ... 206 22849,83 4000
V orsabæ r......................... ... 188 20853.25 4000
Efri-Brúnavellir .......... ... 143 15861.77 3300
Árhrann ........................ ... 40 4436.86 3300
Þjótandaitak .................. ... 27 2994.88 2000
Skálmholtshrann .......... ... 175 19411.88 4000

Samtals ... ... 2589 287175.83 88200

Flóðgarðahlcðsla.

Samkvæmt mælingnm og skýrsln P. E. ern áætlaðir flóðgarðar á Skeið- 
nm 40913 m*. Gert hefir verið:

1918   3078 m*
1919   1825 —
1920   1859 —
1921   4902 —
1922   2987 —
1923   1978 —
1924   792 —
1925   4528 —
1926   10488 —
1927    3507 —

Samtals ..........  35944 m*

Ónnnið er þvi i árslok 1927 4969 mi.

Hagar Skeiðamanna.

Vér höfnm nú skýrt frá hinnm rannvernlegn ástæðnm á Skeiðnm. 
Ástæðnr bænda ern eigi glæsilegar, sknldabyrðin hvilir þnngt á þeim, en svo 
mnn vera viðar nm land.

A f framangreindn sést, að samkvæmt skattaframtali 1928 vorn skoldir
bænda á Skeiðnm ................................................................................ kr. 192805,00
Áveitnsknldir ern nú ..........

Eignir samkvæmt skattskrá 1928 

Eignir minni en sknldir..........

—  287175 83
Samtals kr.

kr.
479980,83
341159,00

kr. 138821,83



Þetta er samkvæmt framtali 29 bænda. Hver þeirra sknldar því sem 
sskir standa að meðaltali kr. 4786,00 meira en hann & eignir fyrir.

Vér sjánm engar liknr til að bændnr geti risið nndir þessari sknldabyrði, 
og það því fremnr sem mörg verkefni kalla að, ef lifvænlegt á að vera á jörð- 
nnnm, með þeirri menningn, er nú er krafizt. Það þarf víða að endnrreisa bæina, 
byggja ný peningshús, einkum fjós og hlöðnr. Stækka, slétta og rækta túnin, 
girða og slétta engjarnar, og siðast en ekki sizt, að viðhalda áveitnnni, svo að 
það verk, sem þegar er nnnið, komi að tilætlnðnm notnm. Þetta og fleira hyggj- 
nm vér að vart geti komið til framkvæmda, nema að skuldabyrðinni sé að 
nokkrn létt af bændnm og þeim betur fyrir komið en nú er. £n til þess þnrfa 
bændur að semja við alla sina skuldnnanta.

Sknldir bænda á Skeiðnm, þá áveitan er eigi tekin til greina, nema að 
meðaltali kr. 6648.00 á bvern. Þetta h v ílirá  búum, sem samkvæmt fimm ára 
meðaltali (1925—29) hafa 11 nautgripi hvert, 125 sanðfjár og 14 hesta.

Áveitnsknldir hvila nú á 25 búendnm (á 3 jörðum er tvibýli), þá sleppt 
er tveim jörðnm i Villingaholtshreppi. Skuldin er samtals kr. 264770,00, eða á 
býli kr. 10579,00. Þar sem áveitu&knldiu hvilir á, verðnr þvi samanlögð skulda- 
byrði á býli kr. 47243,00. Landverð þeirra jarða, sem áveiluskuldirnar hvila á, 
er kr. 88200,00, eða kr. 3342,00 á býli.

Sem sakir standa ern litlir möguleikar til, að sá búskapnr, sem bændnr 
hafa nú, geti borið þá skuldabyrði, er á þeim hvilir. Þetta verðnr fyrst mögulegt 
íneð anknnm bústofni og meiri framleiðsln. Framanritaðar skýrslnr sýna, að 
smátt og smátt þokast i þá átt. £n betnr má, ef duga skal. Vér höfnm áðnr 
bent á, að vegna áveitunnar myndi útheysaflinn aukast nm helming, ef allt ásig- 
komnlng væri með felldu. Komi nú þetta til framkvæmda á næstnnni, má auka 
búpeningsstofninn um helming.

En þessar umbætnr kosta starf og fé. Það eiga bændur erfitt með að nt- 
vega sér, ef skuldabyrðin hvilir þungt á þeim. Vér álítnm þvi bappasælast til 
frambúðar, bæði fyrir einstaklinga og þjóðfélag, að nú sé þannig gengið frá 
skuldum Skeiðamanna, að þær í náinni framtið iþyngi þeim eigi svo, að það 
hindri framtakssemi þeirra og umbætur á jörðnm sinum.

Orsakir kreppunnar. Áður en vér bendum á leiðir til að leysa úr þeim 
vandræðnm, sem Sseiðamenn ern komnir í, er rétt að gera nokkra grein fyrir 
orsöknm kreppunnar.

Sknldir bænda mnnn að mikln hafa myndazt að loknn striðstimabilinn, 
á binnm sömn árum og áveitan er framkvæmd. Að nokkrn orsakast þær af 
harðindnm (velurinn 1919—20) og miklnm fóðurbætiskaupnm, en slikt hefir átt 
sér stað um land allt. Nokkrir réðnst i dýr jarðakanp á þeim árum. En aðal- 
orsókin Iiggnr i mjög greiðnm aðgangi að iánnm, bæði hjá Sparisjóði Árnessýsln 
og útibúi Landsbankans á Selfossi. Á þessnm árnm myndast og margþætt 
ábyrgðafiækja, og þvi miðnr sést eigi nema á örfánm stöðum, til bvers lánin hafa 
verið notnð. Siðan 1923 hafa skuldir Skeiðamanna smátt og smátt ankizt, þótt 
eigi sé i stórnm mælikvarða. Þessar greiðslur viiðast þvi Skeiðamenn hafa átt 
fullt i fangi með. Hinsvegar hefir búpeningseign þeirra aukizt að nokkru.

Þessi sknldavefnr hefir lamað allar framkvæmdir og verið aðalorsök



þess, að Skeiðamönnura hefir veitzt erfitt með greiðsla til áveitunnar, er til átti 
að taka, og svo mun framvegis verða, ef eigi er hægt að ráða bót hér á. Enda 
er auðsætt, að 200000 kr. á litla sveit með 29 búendum er ærinn skuldabaggi, 
sem gerir mönnum erfitt að ganga nppréttir.

Áveituskaldírnar.

Um þær er áðnr rætt allitarlega. Þar ern samtvinnuð óhöpp, sem stnðla 
að þvi að gera áveitnkostnaðinn jafn gifnrlegan. Því veldnr dýrtíðin, meðan 
framkvæmdir standa yfir, óhagstæð lánskjör, ekki nægiiega viðtæknr og gagn- 
rýninn undirbúningnr, og það, að Skeiðamenn ekki sjálfir lögðn fram þegar i 
npphafi nokknrt fé i vinnu eða á annan bátt, á meðan á verkinu stóð, ekki 
einn sinni til vaxtagreiðslu né afborgana af lánnm þeim, sem tekin vorn. Allt 
þetta o. fl. o. fl., sein eigi verðnr hér nánar skýrt, er orsök til hins mikla 
kostnaðar við Skeiðaáveitnna. Margir eiga bér hlut að máli, bæði landsstjórn og 
bændnr. En út i þan atriði verður heldnr eigi farið.

Skuldakröfurnar.

Að litil sveit sem Skeiðin geti staðið straum af nær x/s millj. kr. sknld, 
álitum vér eigi vonlegt. Samkvæmt skattskránni 1928 ern eignir sveitarinnar 
138821 krónnm minna virði en skuldin. Að visu eru ástæðnr bænda nokkuð 
mismnnandi. Nokkrir myndu geta séð sér farborða, um aðra er það vonlaust, 
og svo kemnr ábyrgðaflækjan einnig til greina, sem gerir hinnm efnaðri bændum 
búsifjar.

Vér sjáum þvi eigi aðra leið færa en að hlaupið verði undir bagga með 
Skeiðamönnum og þeim hjálpað til að komast úr krcppunni. Þetta þvi fremnr 
sem bændur á Skeiðuni eru starfsamir og duglegir meun, Þar aiast nú upp um 
100 börn og ungliogar. Bændur mega ekki vera svo aðþrengdir, að þeir ekki 
geti veitt þessn unga fólki sæmilegt uppeldi, og þeir þnrfa að geta framkvæmt 
ýmsar nauðsynlegar umbætur á jörðum sinnm, svo þær verði lifvænlegar fyrir 
eftirkomendurna. Þá mun hið unga fólk eigi flytja úr sveitinni, heldnr starfa þar 
áfram að ræktun og umbótum á býlunnm. Þetta hefir óneitanlega þýðingn fyrir 
þjóðfélagið.

A f framangreindum ástæðum teljum vér nanðsyn á, að ráðið verði fram 
úr fjárhagsvandræðum Skeiðamanna, og færi bezt á að skuldheimtumenn og 
rikið ættn þar hlut að máli.

- Álgktanir og tillögar.

Af framangreindum athngunnm er, sem þegar er sagt, ijóst, að greiðsln- 
mögnleikar Skeiðamanna ern mjög takmarkaðir, og telnr þvf nefndin ónmflýjan- 
legt, að greiðsluskilyrði verði gerð sem auðveldust. Þar kemnr til greina langur 
greiðslutfmi og eftirgjöf á nokkrnm hlnta skuldarinnar.

' Nefndin befir athngað ýmsar leiðir, er fara mætti i þessn efni. Það, sem 
o s j  hefir hngkvæmzt, er einkum:

1. Að bændnr láti land npp i áveitukostnað.
2. Ríkisrekstnr áveitunnar.



3. Eftirgjöf & nokkrnm hlnta áveitnkostnaðarins.
4. Greiðsla stofnkostnaðar og verðhækknnarskattnr á landverði.

Sknln nn þessar leiðir skýrðar nftnar.

I. Að bœndnr láti Innd app í  áveitukostnað.

T il að gera oss grein fyrir landverði ft Skeiðnm höfnm vér reiknað út 
landverð nokknrra jarða þar. Er hér lagt til grnndvaliar landverð jarðanna sam- 
kvæmt fasteignamati 1921, sömnleiðis stærð landsins, og eftir þessn reiknað út, 
hvert meðalverð sé ft ha.

Útkoman er þessi:

Tún Áveitnland Bithagi Land- Landverð Meðalverð ha.
ha. ha. ha. stærð kr. kr.

E .-Brúnavellir.......... 3,4 143 82,6 229 3800 17
Vorsabæ r.................. 6,5 188 108,5 303 4600 15
Húsatóftir.................. 4,9 207 391,1 603 6500 11
Hlemmiskeið .......... 5,7 204 178,3 388 5900 15
S-Brúnavellir .......... 2,5 108 33,5 144 3400 24
Brjftmsstaðir .......... 2,4 111 105,6 219 2200 10
Arakot....................... 2,4 60 23,6 86 2300 27
Miðbýli .................. 3,0 206 65,0 274 4000 15
Útverk ........................ 3,9 89 36,1 129 5500 43
Skeiðhftbolt................ 6,7 177 209,3 393 7100 18

Samtals: 41,4 1493 1233,6 2765 45300

Meðaltal: 4,14 149,3 123,36 276,5 4530 16

Skýrsla þessi sýnir, að meðalverð pr. ha. er 16 krónnr ft ölln landi jarð- 
anna, tnnin reiknnð með. Nú er ftveitnskattnr ft hvern ha. af áveitnlandi kr. 
110,92. Frnmverð landsins er því litill hlnti af áveitnskattinnm.

Nú má gera ráð íyrir, að sölnverð landsins yrði nokknð hærra en fast-
eignamat sýnir, gernm ráð fyrir helmingi hærra. Segjnm, að frft einni jörð yrði
tekið land til nýbýlastofnnnar. T il þess þarf nm 40 ha. stóra spildn, þar af helm- 
ingnr áveituland. Útkoman yrði þessi:

40 ha. lands á kr. 32,00 pr. ha...................  kr. 1280
Áveitukostnaðnr ft 20 ha................................ — 2218

Samtals kr. 3498

Mestn skiptir hér nm ftveitnskattinn, sem hlntaðeigandi jörð losnar við.
Það virðist i fljótn bragði geta verið mjög æskilegt, að bændnr gætn lfttið 

land npp i ftveitnkostnað, en við nftnari athogun ern ýmsir annmarkar ft þvi, að 
þetta geti komið að vernlegnm eða hagfelldnm notnm. Sem ftstæðnr ern nú, ern 
not ftveitnnnar eigi svo mikil sem ætla mætti. Þetta stafar af orsöknm, sem ftðnr 
hafa verið greindar, vatnsskorti, ónógri framræsln, vöntnn ft girflingnm o. fl. 
Flestar jarflir hafa því nú þörf fyrir þafl land, sem þærnú rftða yfir. Þó virðist, 
að ft nokkrnm jörðnm geti komið til greina, að land yrði lfttifl npp i ftveitnkostnafl.



Bændnr mnnu yfiileitt vera þvi mótfallnir, að láta land af hendi, eigi 
þeir annars úrkosta. Hið æskilegasta væri, virðist oss, að jarðirnar fengjn að 
haida sinum löndnm. Með þvi yrði bændnm léttara að anka bnstofn sinn. Þá 
tnnin stækka, ræktunin eykst og áveitan kemst í betra lag, er timi til kominn 
að skipta jörðunnm. Færi þá bezt á, að það yrði miili erfingja, þannig að á einni 
jörð yrðn byggð 2 eða fleiri býli, eftir því sem ástæðnr eru til.

2. Rikisrekstar áveitanna.

Rikið hefir séð um allan nndirhnning og framkvæmdir, sem gerðar hafa 
verið við stofnnn áveitnnnar. Hvernig þetta verk er af hendi leyst, má deila nm. 
Um það dæmnm vér eigi. En þess var að gæta, að hlutfallslega lítill vandi er 
að leggja sknrði, gera flóðhlið, brýr, flóðgatða o. fl., eftir fastsettnm almennnm 
reglum, móts við það að starfrækja áveitu svo vel sé, og það því fremur, sem 
alla reynsln nm starfræksin áveitnsvæða svo stórra sem þessara vantar alger- 
lega hér á landi.

Fyrst nm sinu mun þvi notkun og starfræksla áveitnnnar verða á til- 
raunastigi. En til þess að þetta komist sem fyrst í viðcnandi horf, þarf að taka 
áveitustarfræksluna föstnm tökum. Vart ei að ætlast tii, að menn, sem aldrei 
hafa ált við þessi mál og enga sétþekkingu hafa i þessnm efnum, séu færir um 
að leysa það starf af hendi. Sjálfsagt viiðist því, að rikið fæli þetta knnnáttn- 
manni, fæli og honnm jafnframt að athuga nm allt, er að áveitunni lýtnr, láta 
gera tilraunir þar að lntandi og segja fyrir nm alla starfræksln og viðhald áveit- 
nnnar. Á þennan hátt myndi fást reynsia, er verðmæt myndi reynast á komandi 
tímnm, og þá allt væri komið í fastar skorðnr, myndu menn sjálfir færir nm að 
taka f sinar hendnr stjórp áveitanna.

Ef nm rlkisrekstnr væri að ræða, þyrfti rikið að taka að sér aliar sknld- 
bindingar áveitunnar og sjá um viðhald og staifrækslu hennar. Gegn þessn hefði 
svo rikið heimild til að leggja áveituskatt á jarðir þær, er áveitunnar njóta. 
Þennan skatt mætti ákveða á 10 ára fresti.

Meiri hlnti nefndarinnar sér sér eigi fært að leggja til, að þessi leið 
verði farin.

Þá mnn nefndin gera tillögnr nm fullkomin afskipti rikisins nm viðhald 
og starkræksln áveitunnar framvegis.

3. Eftirgjöf á nokkram hlata áveitaskaldanna.

Eftir að hafa athngað allan hag Skeiðamanna, álítum vér — svo sem 
áðnr er að vikið —  vonlaust nm, að þeir geti staðið stranm af öllum sinnm 
skuldbindingnm. Þetta stafar fyrst og fremst af þeim skuldabyrðnm, sem á þeim 
hvfla ank áveitnnnar, og að framan er getið. A f þessn ölln sést, að enda þótt 
rikissjóður létti af bændnm allri áveituskuldinni, þá mnndi þafl auðsjáanlega vart 
geta bjargað snmnm þeirra frá beinu gjaldþroti, og eftirgjöfin þvi verða til þess, 
að aðrir sknldheimtnmenn fengju þvi meira af kröfnm sinum.

Þar sem þannig er ástatt, virðist eigi ástæða til, að ríkið fari að borga 
áveitnlán þessara bænda, nema jafnframt yið i leitað nauðasamninga um allar 
þeirra sknldbindingar.



Hér ernm vér þá komnir að aðalverkefni vorn —  samkvæmt skipnn — 
sem sé þvi, að meta hve mikið \ér teljnm bændnm á áveitnsvæðinn fært að 
greiða af áveitnkostnaði sinnm, með þeim greiðslnskilmálnm, sem þeir eiga nú 
við að búa nm áveitulán sin, þar sem árleg greiðsla afborgana og vaxta er nú 
fyrst nm sinn til 1943 kr. 19256.85.

' A f þessari fjárnpphæð teljnm vér bændnm á áveitusvæðinu ekki fært að 
greiða meira árlega en kr. 5000—6000, og mnndi þá rikissjóður verða að greiða 
það, sem á vantar árlega greiðslu vaxta og afborgana, og sknldinni þar með 
lokið árið 1962, án þess að rfkissjóði sé ætlnð frekari von i endnrgreiðsln þess 
fjár, er hann hefir þá lagt út fyrir Skeiðamenn. Þótt vér teljnm bændur á áveitu- 
svæðinn ekki færa nm að greiða hærra árlegt gjald en hér er nefnt, viljum vér 
þó ekki mæla með þeirri tilhögun, að öllum þeirra greiðslnm sé lokið 1962, þvi 
bæði er það, að miklar framtiðarvonir virðist mega byggja á áveitunni, nm ankna 
velmegun viðkomandi bænda, ef þeim er ekki bundinn of þnngnr baggi þegar í 
npphafi. Þvi réttmætt að leggja nokkrar kvaðir á þá nm lengra árabil, og skal 
nú að þvi snúið. '

4. Greiðsla á ðllam sto/nkostnaði með verðhcekkanarsköttam.

Vér álitum heppilegast að farin verði sú leið, að láta áveitufélag Skeiða- 
manna greiða höfnðstól þann, er nú hvilir á áveitnnni, að npphæð kr. 287175,83. 
Innan áveitusvæðisins ern tvær jarðir, Skálmholtshraun og Þjótandí, í Villinga- 
holtsbreppi. Þessar jarðir eru eign úllends hlutafélags. Meðan svo er getnm vér 
ekki séð ástæðu til annars en að þeim verði gert að skyldu að greiða að fnllu 
áveitukostnað sinn, sem er að npphæð kr. 22405,84, Eftir stendnr þá sknld 
Skeiðamanna, að npphæð kr. 264878,84. Þessa fjárhæð ættn þá Skeiðamenn að 
greiða með 2% árlegri greiðsln á næstn 50 árum, og yrði þvi samkvæmt þessu 
árleg greiðsla þeirra kr. 5297,58.

T il frekari skýringar viljnm vér taka fram, að hinar árlegu greiðslnr
ern nú:

Til veðdeildar........  kr. 15976 85
— Viðlagasjóðs...............  — 3280.00

Alls kr. 19256,85

Viðlagasjóðslánið er tekið 23. okt. 1923. Þvf skal vera lokið 1943. A f 
því ern engar afborganir eða vextir greiddir til þessa dags. Veðdeildarlánin ern 7. 
Þeim skal lokið á árnnnm 1948— 1962.

Samkvæmt þessn yrði hið árlega gjald rikissjóðs vegna Skeiðaáveitunnar 
fram til 1943 kr. 13959.28. Eftir það fellur gjaldið til Viðlagasjóðs úr sögunni, 
og verðnr þá árlegt gjald til veðdeildarinnar kr. 10679 28 og fer minkandi eftir
1948, nnz það fellnr nr sögunni 1962. Árgjald Skeiðamanna helzt hinsvegar
til 1980.

T il þess ennfremur að afla rikinn tekna, fyrir þær ívilnanir, er það 
gefnr Skeiðamönnum, leggjnm vér til, að verðhækknnarskattUr verði lagður á 
jarðimar og rikisstjórninni gefinn ihlntnnarréttur nm viðhald og starfræksln 
áveitunnar. '



Verðbækkanarskattinn hagsam vér oss tvennskonar, við fasteignamat og 
við söln.

Verðhækknnarskattnr eftir fasteignamati kemnr fyrst til greina 1940, og 
skal hann þá greiddnr af þeirri npphæð, sem landverð jarðanna er hærra en það 
var eftir fasteignamati 1921. Vér leggjnm til, að skattnr þessi sé 10°/o &f verð- 
hækknninni og greiðist með jöfnnm afborgnnnm á næstn 10 árnm með 6*/« árs- 
vöxtnm. Á lfkan hátt verðnr verðhækkunarskattnr reiknaðnr við hvert fasteigna- 
mat þar til 1980.

Verðhækkunarskatt við söln hngsnm vér oss reiknaðan af mismnn á 
sölnverði og fasteignamatsverði jarðanna (með hnsum). Þar frá dregst þó verð 
umbóta, sem gerðar hafa verið á timabilinu. Sölnskattnr sé 20*/o. Sala teist ekki 
þá jarðirnar falla i arf til afkomenda eða fóstnrbarna.

Til þess að tryggja viðhald og starfrækslu áveitnnnar, leggjnm vér til, að 
stjórnarráðið setji ákveðnar reglnr nm það og sjái nm, að þeim sé fylgt.

Viðvikjandi þessnm tillögnm vornm höfum vér samið sérstakt lagafrnm- 
varp, sem fyigir hér með. Þar ern nánari ákvæði nm það, hvernig vér hugsnm 
oss þetta fyrirkomulag, og væntnm vér, að það þnrfi eigi nánari skýringa við.

Vér höfnm þá lokið áliti vorn. Væntnm vér þess, ef það nær fram að 
ganga, að allir megi vel við nna. Skeiðamönnnm er ilétt i bráð, en þó lagðar á 
þá byrðar, sem vér væntum að verði drjúg tekjnlind fyrir rikissjóð, þvi vér 
efnmst eigi nm, að Skeiðaáveitan, með tíð og tíma, bregðist eigi þeim vonnm, er 
menn hafa gert sér nm hana, og mnn þá bnsæld verða á jörðunnm og þær 
hækka í verði.

Reykjavík, 2. jannar 1930.

5 .  Sigurðsson. Jón Ólajsson.

Guðmundur Þorbjarnarson.


