
Wd. 31. Vrnm irarp

til laga um  sölu prestssetursjarðarinnar Hólma i Reyðarflrði.

Flutningsm .: Sreinn Ólafsson.

1. gr.
Að fengnu sam þykki sóknarprests skal rikisstjórninni heimilt að selja 

Eskifjarðarhreppi prestssetursjörðina Hólma i Reyðarfirði með húsum  og inn- 
stæðukúgildum þeim, sem staðnum  fylgja, en án ítaka utan heim alands Hólraa.

2. gr.
Nú telur prestur eða kirkjustjórn haldkvæm t að undanþiggja sölu 

einhverjar landsnytjar til handa sóknarprestum  i Hólmaprestakalli, og getur 
rikisstjórnin þá undanskilið sölunni varphólm a staðarins og hæfilega spildu 
af ræktanlegu landi nærri varplandinu fyrir smábýli eða litið kúabú.

3. gr.
Um mat á jörðinni eða þvi, sem selt verður, og greiðslu kaupverðs 

fer eftir ákvæðum laga nr. 50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.



4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Um ástæður fyrir frv. þessn má um flest visa til þskj. 87 frá 1929. 
Frv. var þá flutt í liku formi og nú, en afgreitt með rökstuddri dagskrá. Var i 
þvi frv. ráðgert að undanskilja sölu varpbólma staðarins og'svo mikið af heima- 
landi, sém nægja mundi allstóru búi, ef prestar siðar kynnu að kjósa bústað á 
Hólmum fremur en á Eskifirði.

Nú hefir Eskifjarðarhreppur falazt eftir kaupum á öllu landi staðarins 
og sóknarprestur mælt með þeirri ráðstöfun, enda hefir hann tryggt sér bústað 
á Eskifirði, selt Eskifjarðarhreppi hús þau og mannvirki, sem hann átti á staðn- 
um, en leigt jarðarafnotin. Má nokkurnveginn &ð visu ganga um það, að prestar 
eftirleiðis muni fremur kjósa sér bústað á Eskifirði, þar sem lika er önnur kirkja 
prestakallsins og bústaðurinn nokkurnveginn miðstæður, en á Hólmum, sem 
liggja nær öðrum enda þessa viðlenda prestakalls.

Vafalanst er, að Eskifjarðarhreppur hefir fyllstu þörf fyrir allt land Hólma. 
Hreppsbúar eru um 800, eu land það, sem hreppnum telst og þó er í einstakra 
manna eigu, er aðeins l 1/*—2 km. strandlengja, sæbrött, grýtt og ófrjó. Gripa- 
eign og jarðrækt er þvi mjóg lítil. AUs munu i hreppnum 35 eða 36 kýr, sem að 
miklu leyti verður að kaupa hagbeit og fóður fyrir frá nágrannabreppunum.

Að dómi sérfróðra manna stafar' bein vanheilsuhætta af vöntun lands- 
nytja og mjólkurskorti á slikum stöðum sem Eskifirði. Mjólkurneyzlan þar, eftir 
kúafjölda, mun tæpast meiri en V* af þvi, sem talið er lágmarksþörf fyrir heil- 
brigða menn, en aðfengin mjólk bæði torgæt og dýr.

Engin opinber landareign liggur svo nærri kauptúninu, að notazt geti 
ibúunum, nema Hólmar; en reynsla siðari ára hefir sýnt, að þessi forna stór- 
býlisjörð er háð sömu lögum sem aðrar fólksfrekar sveitajarðir og nýtist aðeins 
að litlu leyti fámennum búendum. Hinsvegar eru landkostir jarðarinnar svo miklir 
og ræktunarmöguleikar, að fnllnægt geta þvi fjölmenni, sem i grenndinni býr við 
landsnytjaskort; en engin von er til þess, að fyrir hverful leiguliðanot af jörð- 
inni, sem Eskfirðingar hafa nú fengið, geti þeir lagt í dýr og stórfelld ræktunar- 
fyrirtæki.

Með umræddri söiu Hólma mundi það tvennt unnið, að bætt væri úr 
brýnni og aðkallandi þörf fjölmenns hreppsfélags og falið verðmæti þessarar 
jarðar gert þjóðfélaginu arðbært.


